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ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!
Τ Α  Ν Ε Α  Ε Ι Ν Α Ι  Κ Α Ι  Ω Ρ Α Ι Α

MERCEDES-BENZ 
A-CLASS

HYUNDAI KONA

KIA CEED VOLVO V60



CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΊΖΕΊ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΏΡΑ!
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6. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8. TO ΝΕΟ VOLVO V60 
ΕΙΝΑΙ PREMIUM ΚΑΙ ΤΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΤΙΛ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ 
∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
10. ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ 
MERCEDES A-CLASS ΜΕ 
ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΟΥΛ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 
ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ 1.500 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 116 
ΙΠΠΩΝ
12. ΜΕ ΤΟ KONA Η 
HYUNDAI ∆ΙΝΕΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 
«ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

SUV ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Η ΓΚΑΜΑ 
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 
ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ
14. Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ 
ΤΟΥ KIA CEED ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ, 
ΤΟΣΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΑΝΑΒΑΣΗ PIKES PEAK 2018
H Volkswagen διέλυσε τα χρονόµετρα µε το ηλεκτρικό αγωνιστικό της

H Volkswagen, το ηλεκτρικό I.D. R Pikes Peak και ο Γάλλος οδηγός Romain Dumas πέτυχαν ένα νέο, εντυπωσιακό ρεκόρ στη δι-
άσηµη ανάβαση Pikes Peak στο Κολοράντο. Ο χρόνος που επιτεύχθηκε είναι κάτω από τα 8 λεπτά, πιο συγκεκριµένα 7:57.148, 
που σηµαίνει πως πλέον το ηλεκτρικό VW είναι το πιο γρήγορο ανεξαρτήτως κινητήρα, µιας και το ρεκόρ του Sébastien Loeb µε 

το Peugeot 208 T16 από το 2013 µε χρόνο 8:13.878 καταρρίφθηκε πανηγυρικά.
Ακόµα πιο εµφατική ήταν η κατάρριψη του ρεκόρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που χρονολογούνταν από το 2016 µε χρόνο 

8:57.118, δηλαδή ένα λεπτό πάνω από το I.D. R Pikes Peak, και το είχε πετύχει ο Rhys Millen µε το eO PP100.
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Νέο Hyundai i20 από €11.190
Η γκάμα του i20 ξεκινά από τον κινητήρα βενζίνης των 1,2 λίτρων και 75 ίπ-
πων, με τιμή €11.190. Αυτό στη βασική έκδοση Active, που, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει ESP, 6 αερόσακους, start/stop, σύστημα υποβοήθησης στην α-
νηφόρα και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Το αμέσως επόμενο πακέτο 
εξοπλισμού στη συγκεκριμένη έκδοση είναι το Fresh, με €11.690, που περι-
λαμβάνει επιπροσθέτως συναγερμό και διάφορες ηλεκτρικές ευκολίες. Για ό-
λες τις υπόλοιπες εκδόσεις υπάρχουν τρία, πιο αναβαθμισμένα πακέτα εξοπλι-
σμού, τα Exclusive, Premium, και Distinctive.

Συνεχίζοντας με την έκδοση 1,2 των 84 ίππων, αυτή ξεκινάει στα €12.690, 
στο επίπεδο Exclusive. Εδώ, μεταξύ άλλων, συναντάμε μία έγχρωμη οθόνη α-
φής 7 ιντσών με συνδέσεις για Apple CarPlay και Android Auto, συνδεσιμότητα 
Bluetooth, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών και κάμερα οπισθοπορείας.

Οι υπόλοιπες δύο εκδόσεις του i20 εφοδιάζονται με το χιλιάρι, υπερτροφο-
δοτούμενο σύνολο της εταιρείας, με απόδοση 100 και 120 ίππων, ενώ αμφότε-
ρες συνδυάζονται τόσο με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων όσο και με το 7-DCT. 
Ειδικά για τις εκδόσεις των 120 ίππων, οι τιμές τους αναμένονται. Γι’ αυτές των 
100 ίππων, το κόστος ξεκινά από τα €13.590 για την απλή και από τα €14.990 
για την έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο.

Νέο Citroën C4 Cactus με άτοκες δόσεις και 5 χρόνια εγγύηση
Το νέο C4 Cactus, που πρόσφατα λανσαρίστηκε στη χώρα μας, προσφέρεται στην 
ελκυστική τιμή των €14.850, καθώς και με 5 χρόνια εγγύηση. Η Citroën, ακολουθώ-
ντας την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
πρόγραμμα αγοράς, κάνοντας ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση του δημοφιλούς 
hatchback, του νέου C4 Cactus, προσφέροντάς το με 36 άτοκες δόσεις. Πιο συγκε-
κριμένα, το άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
• 36 πραγματικά άτοκες δόσεις
• από €249 τον μήνα
• 40% προκαταβολή

Το νέο C4 Cactus είναι το πρώτο Citroën στην Ευρώπη που, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Citroën Advanced Comfort, διαθέτει το σύστημα ανάρτησης με 
Progressive Hydraulic Cushions (PHC), προσφέροντας την αίσθηση της οδήγησης 
πάνω σε ένα «μαγικό χαλί». Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο παγκοσμίως που διαθέ-
τει τα καινοτόμα Advanced Comfort καθίσματα για κορυφαία επίπεδα άνεσης. Το νέο 
C4 Cactus, εφοδιασμένο με τις σταθερές αξίες της Citroën, καταφέρνει να ξεχωρίζει 
με τη μοναδική του σχεδίαση και την έντονη προσωπικότητά του, χάρη στην προηγ-
μένη τεχνολογία, την κορυφαία άνεση και τους πολυβραβευμένους κινητήρες. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroën ή 
την επίσημη ιστοσελίδα της Citroën, www.citroen.gr.

Peugeot: Πρόγραμμα απόσυρσης & ανταλλαγής
Ανεξαρτήτως της κατάστασης του παλαιού αυτοκινήτου των πελατών της, η 
Peugeot θα προσφέρει μια σημαντική έκπτωση απόσυρσης και οφέλη ανταλλα-
γής με την αγορά ενός νέου μοντέλου. Ειδικά δε για αυτοκίνητα μηδενικής εμπο-
ρικής αξίας, η εταιρεία αναλαμβάνει να προχωρήσει η ίδια τη διαδικασία από-
συρσης και οριστικής διαγραφής, απαλλάσσοντας έτσι τους ιδιοκτήτες από την 
όλη γραφειοκρατική διαδικασία. Τις ανάλογες εκπτώσεις δικαιούνται πελάτες 
ακόμα και αν δεν έχουν κάποιο όχημα προς απόσυρση ή ανταλλαγή. Η προσφο-
ρά αυτή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τις 15 Ιουλίου σε όλο το δίκτυο της 
εταιρείας.

Νέο Suzuki Swift Sport από €19.670
Η κορυφαία έκδοση του νέου Suzuki Swift αποδίδει 140 άλογα και είναι πλέον διαθέσιμη και στην 
ελληνική αγορά. Ο κινητήρας του Swift Sport των 3,89 μέτρων είναι ένας τετρακύλινδρος turbo 
1.373 κ.εκ. με άμεσο ψεκασμό ο οποίος αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm ροπής, συνδυάζεται με 
χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις (0-100 σε 8,1 δεύτερα, τελι-
κή ταχύτητα 210 χλμ./ώρα). Αισθητικά το Sport διαφοροποιείται από τις λιγότερο ισχυρές εκδόσεις 
του Swift χάρη στην πιο εμφατική του μάσκα, αλλά και στις πιο τονισμένες απολήξεις της εξάτμισης, 
τα αεροδυναμικά του βοηθήματα, τον πίσω διαχύτη και τις ζάντες των 17 ιντσών.

ΑΓΟΡΑ
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Το Renault Megane διαθέσιμο 
από €14.980
Τώρα, το προηγμένο Renault Megane, για περιορισμένο αριθμό αυτο-
κινήτων, είναι διαθέσιμο από μόλις €14.980, με 5 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση και 3 χρόνια οδική βοήθεια. Επίσης, διαθέσιμη είναι και η ε-
πιλογή απόκτησης του μοντέλου με προνομιακό επιτόκιο 3,9%.Μερικά 
από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν το Renault MEGANE είναι:
• Ο δυναμικός σχεδιασμός με κυρίαρχο στοιχείο τη μοναδική φωτεινή 
υπογραφή που εξασφαλίζουν τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα 
τεχνολογίας LED.
• Το σύστημα πολυμέσων R-Link2 με κάθετα τοποθετημένη οθόνη α-
φής 8,7΄΄.
• Το σύστημα Multi-Sense που προσφέρει κορυφαίες επιλογές εξατο-
μίκευσης της οδηγικής εμπειρίας.
• Οι επιλογές προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, ό-
πως το σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, το σύστημα επόπτευσης 
τυφλής γωνίας, το σύστημα αναγνώρισης ορίων κυκλοφορίας κ.ά.
• Το σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης (4Control) που χρησιμοποιεί-
ται για πρώτη φορά στην κατηγορία και αποτελεί αποκλειστικότητα της 
Renault.
• Οι αποδοτικοί και με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, Turbo κινητή-
ρες βενζίνης και πετρελαίου με τεχνολογία από τη Formula 1.
• Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, διαθέσιμο σε εκδόσεις 
με 6 ή 7 σχέσεις.

Mercedes-Benz Vans: Διαθέσιμο το νέο Sprinter!
Με τις δύο πρώτες γενιές του Sprinter, παραδόθηκαν πάνω από 3,4 εκατομμύ-
ρια οχήματα σε 130 χώρες. Αυτό επιβεβαιώνει αδιαμφισβήτητα ότι το Sprinter 
είναι παγκόσμιος παίκτης και πρέπει να καλύπτει ένα απίστευτο εύρος απαιτήσε-
ων αγορών και κλάδων. Στον κόσμο του εφοδιασμού και των μεταφορών του 
μέλλοντος οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας είναι η ποικιλία και οι ειδικές λύσεις 
για κάθε πελάτη. Δεν αρκεί πια να προσφέρεις στους πελάτες ένα καλό όχημα. 
Το νέο Sprinter, ως πολυτάλαντο όχημα, δεν είναι απλώς το σύνολο των εξαρτη-
μάτων του.

Με πρωτοφανή αριθμό εκδόσεων και νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, απο-
τελεί μια απόλυτα προσαρμοσμένη και ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τερά-
στια γκάμα απαιτήσεων επαγγελματικών μεταφορών και κινητικότητας. Το νέο 
Sprinter είναι ένα κορυφαίο εργαλείο δουλειάς που αναβαθμίζει τόσο την κατη-
γορία του όσο και την επιχείρηση των πελατών.

Τιμή εκκίνησης για το μοντέλο Sprinter Van 311 CDI Compact (FWD):
• €32.136 (λιανική τιμή με ΦΠΑ & ETT)
• €23.982 (ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων)

SEAT: 53.000 ηλιακοί συλλέκτες για 
την αξιοποίηση της δύναμης του ήλιου
Ένας από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο στο εργοστάσιο της 
SEAT στο Martorell. Καλύπτει έκταση που ισοδυναμεί με 40 
γήπεδα ποδοσφαίρου και παράγει 17 εκατομμύρια kWh ε-
τησίως. Περισσότερα από 17 εκατομμύρια kWh παράγονται 
σε αυτή την εγκατάσταση κάθε χρόνο, αρκετή ενέργεια για 
την κάλυψη των αναγκών μιας πόλης με 15.000 κατοίκους 
ή για τη φόρτιση 3.000 κινητών τηλεφώνων κάθε μέρα για 
ένα ολόκληρο έτος. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια επα-
ναχρησιμοποιείται και αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται απ’ όλη την εγκατά-
σταση του εργοστασίου στο Martorell. Μάλιστα, η ενέργεια 
αυτή επέτρεψε την παραγωγή 67.000 αυτοκινήτων από τότε 
που τέθηκε σε λειτουργία. Στόχος της εταιρείας είναι, μετα-
ξύ άλλων, να μειώσει κατά το ήμισυ την κατανάλωση νε-
ρού, τις εκπομπές CO2 και τα απόβλητα σε σχέση με το 
2010.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

NEO VOLVO V60
Premium, ελκυστικό και πρακτικό

Το νέο Volvo V60 συνεχίζει τη µεγάλη παράδοση της 
σουηδικής εταιρείας στη συγκεκριµένη κατηγορία 
και εναρµονίζεται µε το σύγχρονο look της µάρκας.

Τ
ο καινούργιο V60 ακολουθεί την εικόνα του µεγαλύτερου V90, αλλά και του XC60, µε το οποίο 
µοιράζεται το πλαίσιο SPA. Ενδιαφέρον είναι πως, παρ’ ότι είναι έστω και ελάχιστα µικρότερο 
από τον προκάτοχό του και ελαφρώς πιο στενό, δείχνει ιδιαίτερα δυναµικό και φαρδύ.

Από κει και πέρα, σαφώς και υπάρχουν στοιχεία που το διαφοροποιούν από το µεγαλύ-
τερο V90. Στοιχεία όπως η επέκταση των χαρακτηριστικών φώτων ηµέρας προς τη µάσκα, η 

πιο επιθετική διαµόρφωση του εµπρός προφυλακτήρα και γενικά της µάσκας και η πιο κάθετη πέµπτη 
πόρτα.

Η πιο κάθετη πίσω πόρτα, πάντως, δεν παίζει ρόλο µόνο στην εµφάνιση του νέου V60 αλλά και 
στην πρακτική του διάσταση, µια και η ελάχιστη χωρητικότητα των 529 λίτρων του χώρου αποσκευών 
του είναι η καλύτερη της κατηγορίας (µέγιστη τιµή τα 1.441 λίτρα).

Από τους µεγαλύτερους της κατηγορίας είναι και ο χώρος στο πίσω κάθισµα, ενώ υπάρχουν και 
έξυπνες λύσεις που διευκολύνουν την καθηµερινότητα. Σε ό,τι αφορά τη σχεδίασή του, το ιδιαίτερα 
επιτυχηµένο µοτίβο των σύγχρονων Volvo, µε την οθόνη των 9 ιντσών του πολύ καλού συστήµατος 
infotainment Sensus, επαναλαµβάνεται και εδώ, σε µια εκδοχή µε µικρότερο ύψος, που δηµιουργεί 
µια ξεχωριστή εικόνα για το V60 – που επιπλέον έχει και σηµαντικές δυνατότητες εξατοµίκευσης.

Σύµφωνα µε την παράδοση της Volvo, µεγάλη είναι και η γκάµα των συστηµάτων υποβοήθησης, 
µε το σύστηµα µείωσης της σφοδρότητας µιας µετωπικής σύγκρουσης και των συνεπειών της να εί-
ναι η καινούργια προσθήκη. Το «παρών» δίνουν και όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphones, 
το HUD, το high-end ηχοσύστηµα της Bowers and Wilkins των 1.100 Watt και των 15 ηχείων, καθώς 
και µια επίσης πολύ καλή πρόταση της Harman-Kardon µε 600 Watt.

Το νέο V60 είναι ιδιαίτερα ευχάριστο στον δρόµο, πολύ σταθερό στις µεγάλες ταχύτητες, µε µεγάλα 
περιθώρια πρόσφυσης στην προσθιοκίνητη εκδοχή του D4 των 190 ίππων και ακόµα µεγαλύτερα 
στην τετρακίνητη Τ6 των 310 ίππων.

Η τελευταία είναι ιδιαίτερα γρήγορη (0-100 σε 5,8 δεύτερα, τελική ταχύτητα 250 χλµ./ώρα) και µε 
καλό επίπεδο άνεσης. Το ίδιο από πλευράς άνεσης ισχύει και για την πετρελαιοκίνητη D4 (0-100 σε 7,9 
δεύτερα, τελική ταχύτητα 220 χλµ./ ώρα), ενώ και τα δύο σύνολα των 2.000  κυβικών –δεν θα υπάρ-
χουν κινητήρες µικρότερου κυβισµού– είναι πολύ καλά και στη διαχείριση του καυσίµου (D4: 5,9-6,7 
λίτρα diesel για κάθε 100 χιλιόµετρα, T6: 8-9 λίτρα αµόλυβδης για κάθε 100 χιλιόµετρα) µε βάση τις 
νέες προδιαγραφές WLTP.

Στην γκάµα υπάρχει και το D3 των 150 ίππων, στην πορεία θα προστεθεί το T5, καθώς και οι δύο 
υβριδικές εκδόσεις T6 και T8 Twin Engine, µε 340 και 390 ίππους αντίστοιχα, ενώ προς το τέλος του 
χρόνου αναµένεται και το V60 Cross Country. Το καινούργιο Volvo V60 θα είναι διαθέσιµο ουσιαστικά 
από τον Σεπτέµβριο, σε δύο επίπεδα εξοπλισµού, τα Momentum και Inscription, και σε τιµές που θα 
ξεκινούν από 48.630 ευρώ (D3, χειροκίνητο κιβώτιο).



NEO CITROËN
C4 CACTUS

www.citroen.gr
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C4 CACTUS: από 3,6 έως 5,3 lt/100km και από 94 έως 119 gr/km.

Advanced Comfort Καθίσµατα
Ανάρτηση µε Progressive Hydraulic Cushions™

Σύστηµα Ειδοποίησης Ακούσιας Αλλαγής Λωρίδας
Σύστηµα Εισόδου και Εκκίνησης Κινητήρα Χωρίς Κλειδί

Σύστηµα Επόπτευσης Τυφλής Γωνίας
Σύστηµα Αυτόµατου Φρεναρίσµατος
Σύστηµα Αυτόµατου Παρκαρίσµατος

Αυτόµατο Κιβώτιο Ταχυτήτων EAT6
Citroën Connect Navigation

Σύστηµα Mirror Screen

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
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ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

14.850€ΑΠΟ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*
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∆ΟΚΙΜΗ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η νέα γενιά της Mercedes-Benz Α-Class ανεβάζει κι άλλο τον πήχη 
στην premium µικρή-µεσαία κατηγορία και όχι µόνο.

H 
Mercedes δεν κρύβει πως περιµένει πολλά ή 
καλύτερα πάρα πολλά από την καινούργια, την 
4η κατά σειρά γενιά της A-Class. Τόσο εµπορι-
κά όσο και για την παρουσίαση µιας νέας σχε-
διαστικής προσέγγισης.

Γεγονός είναι πως το σχήµα της δείχνει µε 
την πρώτη µατιά πιο σύγχρονο και καθαρό σε 

σχέση µε την επιτυχηµένη προκάτοχό της και ταυτόχρονα οικείο. 
Σαν η λογική συνέχεια της προκατόχου της µε πιο λίγες καµπύ-
λες, πιο εµφατική µάσκα, πιο απλές αλλά ταυτόχρονα και πιο 
χαρακτηριστικές γραµµές.

Τα παραπάνω συνδυάζονται µε µεγαλύτερες εξωτερικές δι-
αστάσεις, καθώς η Α-Class έχει φτάσει πλέον τα 4,42 µέτρα, τιµή 
που την τοποθετεί αν όχι στην κορυφή της συγκεκριµένης κατη-
γορίας πολύ κοντά σε αυτήν. Μεγαλύτερο, κατά 30 χιλιοστά, εί-
ναι και το µεταξόνιο, που βελτίωσε ένα από τα βασικά σηµεία 
κριτικής της προηγούµενης γενιάς, τους χώρους στο εσωτερικό 
της. Έτσι, ακόµα και πέντε θα µετακινηθούν πιο άνετα, ενώ τα 
360 λίτρα του χώρου αποσκευών είναι µια σαφώς καλύτερη τι-
µή, που συνδυάζεται και µε αύξηση του ανοίγµατος φόρτωσης.

Αυτό πάντως που προσέχει κανείς µπαίνοντας στη νέα A-
Class είναι ο µοναδικός για την αυτοκινητοβιοµηχανία ελεύθε-
ρος και πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων. Αυτός στην κορυ-
φαία του έκδοση, όπως αυτή του αυτοκινήτου της δοκιµής µας, 
αποτελείται από δύο διαδοχικές οθόνες 10,25 ιντσών –στη βασι-
κή εκδοχή οι οθόνες είναι 7,2 ιντσών– µε µεγάλες δυνατότητες 

NEA MERCEDES-BENZ Α 180 D
Άλφα άλφα
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1.461 κ.εκ.

116 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

260 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

10,5 δλ.

202 χλµ./ώρα

6,3 λίτρα / 100 χλµ.

4,419x1,796x1,440 µέτρα

360-1.200 λίτρα

1.445 κιλά

108-118 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MERCEDES A 180 d

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 32.288€
από

παραµετροποίησης.
Ενδιαφέροντα στοιχεία είναι και τα µπουτόν αφής στο τιµόνι, 

το οποίο γενικά φιλοξενεί πολλά πλήκτρα, ενώ ιδιαίτερη µνεία 
πρέπει να γίνει στο MBUX, το πολύ καλό σύστηµα infotainment 
της Mercedes που εµφανίζεται για πρώτη φορά στην A-Class. 
Επίσης, για πρώτη φορά κάνει την εµφάνισή της η ψηφιακή βο-
ηθός Mercedes, που ακούει και υπακούει σε φωνητικές εντολές 
και µάλιστα σε φυσική γλώσσα. Άψογη όµως είναι και η συνερ-
γασία µε smartphones, που συνδέονται µε όλους τους διαθέσι-
µους τρόπους, ενώ αντίστοιχα µεγάλη είναι η λίστα των συστη-
µάτων υποβοήθησης, που περιλαµβάνει και δυνατότητα ηµιαυ-
τόνοµης οδήγησης.

Έτσι, το ταξίδι µε την Α-Class είναι άνετο και ασφαλές και 
κυρίως πιο ήσυχο σε σχέση µε την προκάτοχό της. Παράλληλα 
είναι και άνετο, ακόµη και αν η πίσω διάταξη είναι ηµιάκαµπτος 
άξονας – οι πιο ισχυρές εκδόσεις και οι τετρακίνητες έχουν άξο-
να πολλαπλών συνδέσµων. Αυτό, ωστόσο, που κρατά κανείς 
είναι το πόσο ευχάριστη είναι. Ειδικά σε δρόµο µε αλλεπάλληλες 
στροφές, όπου ούτε γέρνει ούτε δυσανασχετεί, ενώ την εικόνα 
συµπληρώνει το καλό σε αίσθηση και αρκετά γρήγορο τιµόνι.

Πολιτισµένος είναι και ο βασικός κινητήρας πετρελαίου της 
Α 180 d. Πρόκειται για ένα καινούργιο σύνολο 1.461 κυβικών 
που λειτουργεί µε καταλύτη SCR και πρόσθετο AdBlue (ουρίας) 
για χάρη των ρύπων, που διαθέτει τουρµπίνα µεταβλητής γεω-
µετρίας και αυξηµένη πίεση στα 2.000 bar (από 1.500 του προ-
κατόχου του) στο σύστηµα τροφοδοσίας του, ενώ η απόδοσή του 

είναι 116 ίπποι και 260 Nm. Στην πράξη και όσο ο µικρός diesel 
λειτουργεί στις χαµηλές και µεσαίες στροφές είναι στο στοιχείο 
του, ενώ συνεργάζεται αρκετά αρµονικά µε το αυτόµατο κιβώτιο 
διπλού συµπλέκτη, που προς το παρόν είναι η µόνη διαθέσιµη 
επιλογή. Αν πιεστεί παραπάνω, κάνει σαφή τον µικρό κυβισµό 
του, γίνεται πιο θορυβώδης και αυξάνεται αισθητά και η κατανά-
λωσή του, η οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι λίγο πάνω α-
πό τα 6 λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα.

Υπό πίεση αρχίζει και το κιβώτιο να αποκαλύπτει πως δεν 
συγκαταλέγεται στα πιο γρήγορα του είδους. Με πιο χαλαρούς 
ρυθµούς, πάντως, και το κιβώτιο ανταποκρίνεται καλύτερα και ο 
κινητήρας αποδίδει πιο σωστά και οικονοµικά, οπότε το να προ-
σαρµοστεί ο οδηγός της Α 180 d σε αυτά τα δεδοµένα είναι η πιο 
σωστή και λογική επιλογή.

Από αυτή τη σκοπιά η καινούργια Α-Class στην εισαγωγική 
της έκδοση πετρελαίου είναι η πιο σύγχρονη και ολοκληρωµένη 
πρόταση της κατηγορίας, αλλά και η πιο ακριβή, µια και µε το 
αυτόµατο κιβώτιο, που, όπως είπαµε, είναι προς το παρόν η µό-
νη επιλογή, ξεκινά από τα 32.288 ευρώ και µπορεί φυσικά να 
ανέβει πολύ πιο ψηλά αν οι επιλογές από τον (ακριβό) κατάλογο 
µε τα εξτρά είναι αρκετές.

Στην πορεία θα υπάρξει πάντως και εκδοχή της µε χειροκί-
νητο κιβώτιο που µάλλον θα ξεκινά, έστω και οριακά, κάτω από 
τα 30.000 ευρώ, ενώ για τη βασική έκδοση βενζίνης, την Α 180 
των 1.332 κυβικών και των 115 ίππων που επίσης θα ακολου-
θήσει, υπολογίστε περί τα 28.000 ευρώ.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

Η 
Hyundai θέλει ως το 2021 να έχει γίνει η πρώτη 
ασιατική µάρκα στην Ευρώπη και στο πλαίσιο αυ-
τού του στόχου η παρουσία στη µικρή κατηγορία 
των SUV είναι κάτι παραπάνω από επιβεβληµένη.

Μάλιστα, για να είναι και όσο το δυνατόν πιο 
αναβαθµισµένη, επέλεξε για βάση του Kona το 
πλαίσιο του Elantra, ενός από τα µεσαία µοντέλα 

της, ενώ αισθητικά ο δρόµος που ακολούθησε µπορεί να µην είναι 
ο πλέον εύπεπτος, είναι όµως πρωτότυπος και εξασφαλίζει την ά-
µεση αναγνώριση και το ιδιαίτερο στιλ. Βασικό χαρακτηριστικό της 
εικόνας του η επέκταση των πλευρικών προστατευτικών προς το 
εµπρός και το πίσω µέρος και µάλιστα γύρω από τα αντίστοιχα φω-
τιστικά σώµατα.

Από κει και πέρα, ιδιαίτερα γνωρίσµατά του είναι η διπλή διάτα-
ξη των προβολέων και η σχετικά χαµηλά τοποθετηµένη µάσκα της 
εταιρείας στην τελευταία της, πιο σύγχρονη παραλλαγή. Ταυτόχρο-
να, υπάρχει η δυνατότητα διχρωµίας του αµαξώµατος, µε συνολικά 
28 συνδυασµούς, που συµβάλλει στην εξατοµίκευση.

Με µήκος σχεδόν 4,17 µέτρα, το Kona αφενός τοποθετείται στο 
κέντρο των µικρών SUV και αφετέρου παραµένει ευέλικτο µέσα 
στην πόλη και ως εκ τούτου πρακτικό. Παράλληλα, πρακτικό είναι 

NEO HYUNDAI KONA
ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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και λόγω των χώρων του – εδώ παίζει ρόλο και το σχετικά μεγάλο 
μεταξόνιο των 2,60 μέτρων. Έτσι, υπάρχει άνεση ακόμα και για πέ-
ντε επιβάτες, ενώ το πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από τα 361 έως τα 
1.143 λίτρα. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετές θέσεις και θήκες για 
μικροαντικείμενα, ενώ ο διάκοσμος είναι σύγχρονος, με καλή ποι-
ότητα υλικών και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Φυσικά δεν λείπουν οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphones, 
η οθόνη αφής των μέχρι και 8 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, τα 
συστήματα υποβοήθησης που αποτελούν το Hyundai Smart Sense, 
το όχι συνηθισμένο στην κατηγορία HUD και ένα upper-class ηχο-
σύστημα της αμερικανικής Krell.

Οι μηχανικοί των Κορεατών, πάντως, δεν επέλεξαν το συγκε-
κριμένο πλαίσιο μόνο για να εξασφαλίσουν χώρους αλλά και για 
την ακαμψία του του, που αποτελεί και τη βάση για μια καλή οδική 
συμπεριφορά.

Πράγματι, το Kona δίνει την αίσθηση και είναι ένα ιδιαίτερα στι-
βαρό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό του να μην ακού-
γονται θόρυβοι και τριγμοί –ενδεικτικό αυτό και για την ποιότητα 
κατασκευής του–, ενώ αποδεικνύεται ευχάριστο και στον δρόμο: με 
περιορισμένες κλίσεις στις στροφές, με ικανοποιητικό επίπεδο άνε-
σης, με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης και με πολύ κα-

λά επίπεδα πρόσφυσης. Για όποιον θέλει ακόμη περισσότερα, ε-
κτός από τις προσθιοκίνητες εκδόσεις που οδηγήσαμε υπάρχουν 
και οι τετρακίνητες, κάτι επίσης όχι αυτονόητο στη συγκεκριμένη 
κατηγορία.

Αρωγός του προφίλ του Kona και ο turbo των 1.000 κυβικών 
που κινούσε το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 
Το τρικύλινδρο σύνολο των 120 ίππων είναι αρκούντως πολιτισμέ-
νο, ενώ δεν δείχνει, ακόμα και αν πιεστεί σημαντικά, να δυσκολεύ-
εται να κινήσει το πεντάθυρο αμάξωμα των 1.230 και κάτι κιλών. 
Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ και ακόμα καλύτερες επιδό-
σεις, υπάρχει ο τετρακύλινδρος, επίσης turbo, των 1.600 κυβικών 
και των 177 ίππων, που συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις και τετρακίνηση.

Με αυτόματο κιβώτιο ανάλογων προδιαγραφών συνδυάζεται και 
η κορυφαία έκδοση των 136 ίππων του ολοκαίνουριου diesel των 
1.600 κυβικών, ενώ εδώ η τετρακίνηση είναι προαιρετική. Όσο για τη 
βασική εκδοχή του κινητήρα πετρελαίου, αποδίδει 115 ίππους.

Το νέο και, όπως είπαμε, (δικαίως) φιλόδοξο Hyundai είναι δι-
αθέσιμο με τα επίπεδα εξοπλισμού Style, Premium και Distinctive 
και οι τιμές του με τον κινητήρα των 1.000 κυβικών ξεκινούν από τα 
16.590 ευρώ.

Η παρουσία της Hyundai στην κλάση  
των μικρών SUV ήταν απλώς θέμα χρόνου 
και έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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ΝΕΟ KIA CEED
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Με ανανεωμένη εμφάνιση και σύγχρονη προσέγγιση σε όλους τους τομείς,  
το νέο Ceed είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο.

 ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
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Τ
ο καινούργιο Kia Ceed (δεν υπάρχει πια η από-
στροφος στην επωνυμία του) έχει σχεδιαστεί και 
εξελιχθεί στην Ευρώπη και για την Ευρώπη και 
κατασκευάζεται κιόλας στη Γηραιά Ήπειρο. Γε-
γονός που σημαίνει πως είναι απόλυτα προσαρ-
μοσμένο στα δεδομένα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αισθητικά, η μάρκα έχει βρει ξεκάθαρα τον 
δρόμο και το στιλ της και το νέο Ceed ακολουθεί 

κατά γράμμα τις σύγχρονες επιταγές. Έτσι, οι καμπύλες της προ-
ηγούμενης γενιάς έχουν μετεξελιχθεί σε ακμές και οι βασικές 
γραμμές του αμαξώματος έχουν γίνει πλέον οριζόντιες. Αυτό, σε 
συνδυασμό και με την αλλαγή στις αναλογίες –είναι πιο κοντό 
και πιο φαρδύ–, δημιουργεί μια πιο δυναμική εικόνα, που ενι-
σχύεται από την επίσης πιο χαμηλή και πιο φαρδιά μάσκα, την 
επονομαζόμενη Tiger Nose, που παραπέμπει σε αυτήν του σπορ 
κουπέ και μοντέλου-βιτρίνα της Kia, του Stinger.

Η σύγχρονη εικόνα επαναλαμβάνεται στο εσωτερικό, στη 
σχεδίαση του οποίου κυριαρχεί η οθόνη αφής του συστήματος 
infotainment, το μέγεθος της οποίας κυμαίνεται από 7 έως 8,8 
ίντσες. Το μενού είναι εύχρηστο, η ποιότητα κατασκευής απολύ-
τως ικανοποιητική, η εργονομία δεν αφήνει περιθώρια για πα-
ράπονα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους χώρους – τόσο στο πίσω 
κάθισμα όσο και στο πορτμπαγκάζ, η ελάχιστη χωρητικότητα του 
οποίου είναι πλέον τα 395 λίτρα και η μέγιστη τα 1.295. Όσο για 
το στέισον, έχει τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών της κατηγορί-
ας, μια και το μέγεθός του κυμαίνεται από 625 έως 1.694 λίτρα.

Το Ceed ακολουθεί τις τάσεις που επικρατούν στην ευρωπα-
ϊκή αγορά και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό του – κυρίως τον η-
λεκτρονικό. Έτσι,  και όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης 
smartphonesυπάρχουν και τα συστήματα υποβοήθησης είναι 
πολλά και σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης με πολύ καλή λει-
τουργία και απόδοση υπάρχει. Όπως υπάρχει και premium ηχο-
σύστημα της JBL και π.χ. θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ – για 
πρώτη φορά σε μοντέλο της Kia που πωλείται στην Ευρώπη.

Το πιο σημαντικό εδώ όμως είναι πως για τα δυναμικά χαρα-
κτηριστικά του νέου Ceed οι μηχανικοί της Kia υιοθέτησαν τη 
λογική που ακολουθούν οι πιο καλές στον τομέα αυτόν ευρωπα-
ϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Όπως διαπιστώσαμε στην πίστα και 
σε κάποιες ειδικές δοκιμασίες, είναι έτσι στημένο ώστε να παρα-
μένει σταθερό και εύκολα ελεγχόμενο και χωρίς την επέμβαση 
των ηλεκτρονικών του συστημάτων. Αυτό στην πράξη σημαίνει 
ακόμα πιο υψηλό επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, που μετα-
φράζεται και σε ενδιαφέροντα και ευχάριστα δυναμικά χαρακτη-
ριστικά. Την ίδια στιγμή το επίπεδο άνεσης είναι καλό, γεγονός 
που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα μετά από αρκετά χιλιόμετρα.

Χιλιόμετρα τα οποία το Ceed θα καλύψει και σβέλτα και οικο-
νομικά με το βασικό σύνολο βενζίνης του, τον τρικύλινδρο 1.0 
Τ-GDI των 120 ίππων, ο οποίος είναι αρκετά πολιτισμένος, ελα-
στικός και πρόθυμος να ανεβάσει στροφές – δεν υπάρχει πά-
ντως ουσιαστικός λόγος να τον πιέσει κανείς ψηλά. Εξασφαλίζει 
ικανοποιητικές επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 11,1 δεύτερα, τελι-
κή ταχύτητα 190 χλμ./ώρα) και σύμφωνα με τις επίσημες τιμές 
που ανακοινώνει η Kia χρειάζεται μόλις 5,4 έως 5,6 λίτρα αμό-
λυβδης για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Ακόμα πιο οικονομικός είναι βέβαια ο νέος diesel των 1.600 
κυβικών, που είναι διαθέσιμος με 115 και με 136 ίππους και 
στην πορεία θα αποκτήσει και ήπιο υβριδικό σύστημα (mild 
hybrid) με σύστημα μίζας-γεννήτριας που παίρνει κίνηση με ιμά-
ντα και σε συνδυασμό με ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt.

Η πιο ισχυρή και γρήγορη έκδοση (0-100 σε 8,9 δεύτερα, τε-
λική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα) του νέου Ceed είναι η 1.4 T-GDI, 
στην οποία ο ολοκαίνουριος τετρακύλινδρος των 1.400 κυβικών 
αποδίδει 140 ίππους. Στην πορεία αυτή η θέση θα περάσει αυτο-
δικαίως στο Ceed GT, με κινητήρα 1.600 κυβικών και 205 ίππων, 
ενώ την γκάμα θα συμπληρώσουν και οι πιο σπορτίφ εκδόσεις 
GT Line.

Με αυτές το νέο Ceed αναμένεται να αρχίσει να πωλείται και 
στη χώρα μας από τον Οκτώβριο.
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