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ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

SEAT IBIZA

HONDA CIVIC

VOLVO XC60 JEEP COMPASS
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4. ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA ΈΊΝΑΊ 
ΈΔΏ, ΠΊΟ ΟΛΟΚΛΗΡΏΜΈΝΟ ΚΑΊ 
ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΜΈΝΟ ΑΠΟ ΠΟΤΈ, 
ΜΈ ΚΊΝΗΤΗΡΈΣ 1.000 ΚΥΒΊΚΏΝ, 
ΑΤΜΟΣΦΑΊΡΊΚΟΥΣ ΚΑΊ TURBO, 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΈΊΑ ΚΑΊ DIESEL, ΚΑΊ 
ΜΈΓΑΛΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΠΟΥ 
ΈΚΠΛΗΣΣΟΥΝ.
6. H 10Η ΓΈΝΊΑ ΤΟΥ HONDA 
CIVIC ΈΧΈΊ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΓΊΑ ΝΑ ΠΡΏΤΑΓΏΝΊΣΤΗΣΈΊ: 
ΈΝΤΥΠΏΣΊΑΚΗ ΈΜΦΑΝΊΣΗ, 
ΑΝΈΤΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ, ΠΛΗΡΗ 
ΈΞΟΠΛΊΣΜΟ ΚΑΊ ΊΔΊΑΊΤΈΡΑ 

ΈΞΈΛΊΓΜΈΝΟΥΣ ΚΊΝΗΤΗΡΈΣ 
TURBO. ΒΈΝΖΊΝΗΣ ΑΜΈΣΑ, 
DIESEL ΣΈ ΛΊΓΟΥΣ ΜΗΝΈΣ.
10. ΤΟ ΝΈΟ VOLVO ΧC60 ΈΊΝΑΊ 
ΈΠΊΒΛΗΤΊΚΟ, ΈΧΈΊ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 
ΈΊΝΑΊ UPPER CLASS, 
ΠΟΛΥΤΈΛΈΣ ΚΑΊ ΠΟΊΟΤΊΚΟ, ΈΧΈΊ 
ΑΝΈΤΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΚΑΊ ΠΛΗΡΗ 
ΈΞΟΠΛΊΣΜΟ ΑΣΦΑΛΈΊΑΣ, 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ, ΔΊΑΣΥΝΔΈΣΗΣ 
ΚΑΊ ΑΝΈΣΗΣ ΚΑΊ ΈΊΝΑΊ ΈΤΟΊΜΟ 
ΝΑ ΣΥΝΈΧΊΣΈΊ ΤΗ ΜΈΓΑΛΗ 
ΈΠΊΤΥΧΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ 
ΤΟΥ.

14. ΤΟ JEEP COMPASS 
ΤΟΠΟΘΈΤΈΊΤΑΊ ΜΈΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΣΟΥΠΈΡ ΈΠΊΤΥΧΗΜΈΝΟΥ 
RENEGADE ΚΑΊ ΤΟΥ CHEROKEE, 
ΣΤΗΝ ΠΊΟ ΚΑΥΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΊΏΣ. ΈΊΝΑΊ ΑΥΘΈΝΤΊΚΟ 
JEEP, ΑΡΑ ΈΞΑΊΡΈΤΊΚΟ OFF 
ROAD, ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΊ ΣΥΝΟΛΊΚΑ 
ΊΔΊΑΊΤΈΡΑ ΑΞΊΟΛΟΓΟ.
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Το Stonic είναι το νέο μικρό SUV της KIA
H KIA στο άμεσο μέλλον θα δηλώνει βροντερά το «παρών» στην κατηγορία των μικρών SUV με το Stonic. Αυτό διαθέτει δυναμική και νεανική εμ-
φάνιση, την SUV εκδοχή της γνωστής μάσκας tiger nose της μάρκας και κινητήρες που θα ξεκινούν από τα 1.000 υπερτροφοδοτούμενα κυβικά και 

τους 120 ίππους. Στην πορεία θα προστεθεί και ένας diesel 1.600 κυβικών.
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ΔΟΚΙΜΗ

Ε
ίναι αυτό το καλύτερο Ibiza στην ιστορία της μάρ-
κας; Δίχως αμφιβολία η 5η γενιά Ibiza είναι ένα α-
πό τα καλύτερα αυτοκίνητα που έχει επιδείξει η 
SEAT και δεν είναι τυχαίο πως εδώ χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά η νέα πλατφόρμα MQB A0. 
Πάνω στην τελευταία έχει βασιστεί ένα νέο Ibiza, 

που όχι μόνο έχει εξαιρετικά ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηρι-
στικά αλλά εξασφαλίζει και μια ευρύχωρη καμπίνα. Μπορεί να 
ακούγεται κάπως περίεργο το ξεκίνημα μιας δοκιμής από τα… 
χωροταξικά, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, ένα 
supermini με μεγάλους χώρους μπορεί για αρκετούς να αποτε-
λεί το ένα και βασικό αυτοκίνητο σε μια οικογένεια.

Για όσους, λοιπόν, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αγορα-
στών, το Ibiza θα πρέπει να είναι στις βασικές επιλογές τους, α-
φού σε σύγκριση με πιο πρόσφατα αντίπαλα μοντέλα (Suzuki 
Swift, Nissan Micra, Toyota Yaris, Opel Corsa κ.ά.) προσφέρει 
τους μεγαλύτερους χώρους για τους πίσω επιβάτες, που θα κά-
τσουν με περίσσεια άνεσης για τα κεφάλια και τα γόνατά τους. 
Ανάλογα μεγάλο είναι και το πορτμπαγκάζ, που προσφέρει συ-
νολικά 355 λίτρα, δηλαδή 63 περισσότερα από το απερχόμενο 
μοντέλο.

Από πλευράς διαστάσεων το νέο Ibiza δεν διαφέρει από το 

SEAT IBIZA 1.0 TSI 
ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

SEAT IBIZA 1.0 TSI 
ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

ΔΟΚΙΜΆΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΆΙΝΟΥΡΙΟ IBIZA, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΆΠΟ ΠΟΤΕ ΚΆΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΆ ΝΆ ΠΡΩΤΆΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚΆΤΗΓΟΡΙΆ ΤΟΥ.
προηγούμενο ούτε σε μήκος (στα 4,059 μέτρα, είναι μόλις 2 
χλστ. πιο κοντό) ούτε σε ύψος (στα 1,44 μέτρα). Αυτό όμως που 
κάνει τη μεγάλη διαφορά και ευνοεί τους χώρους είναι η προ-
σθήκη των 8,7 εκατοστών σε πλάτος (στα 1,78 μέτρα), όπως και 
το αυξημένο κατά 9,5 εκατοστά μεταξόνιο, που φτάνει τα 2,654 
μέτρα και δημιουργεί μία από τις πιο άνετες καμπίνες στα 
supermini.

Από κοντά το νέο Ibiza είναι όμορφο και δυναμικό στην όψη, 
ενώ, παρ’ ότι δεν διαθέτει κάτι το επαναστατικό, δεν μπορείς σε 
καμία περίπτωση να μην το τοποθετήσεις ανάμεσα στα πιο ελ-
κυστικά μοντέλα. Και αυτό διότι σχεδιαστικά συνδυάζει στοιχεία 
τόσο από το Leon όσο και από το Ateca, ενώ διατηρεί σε μεγάλο 
βαθμό το καλούπι του απερχόμενου μοντέλου, αλλά με μια 
πιο… τριγωνική διάθεση, όπως καταδεικνύουν οι νέοι μπροστι-
νοί προβολείς, οι πολλές γωνίες του αμαξώματος και οι ακμές 
στο καπό.

Μία σημαντική αναβάθμιση για το νέο Ibiza έχει να κάνει με 
τα καλύτερα πλαστικά, που ναι μεν είναι σκληρά, αλλά έχουν έ-
να ποιοτικό φινίρισμα με ένα όμορφο σαγρέ ανάγλυφο. Στα 
«συν» του ανήκει και η εντυπωσιακή touch-screen των 8 ι-
ντσών (η Seat την αποκαλεί Media System Plus 8΄΄ και κοστίζει 
€450) που αποτελεί μέρος από την έκδοση Style Plus και πραγ-

ματικά δίχως αυτήν ο διάκοσμος δεν θα ήταν ο ίδιος (οι entry 
level εκδόσεις έχουν απλή οθόνη 5΄΄). Κατά τη γνώμη μας, η 
σωστή επιλογή για το Ibiza είναι έκδοση εξοπλισμού με αυτή 
την touch-screen, που σε κερδίζει με την κρυστάλλινη απεικό-
νιση, την εξαιρετική απόδοση του μαύρου και την ταχύτητα από-
κρισης στην αφή (υπάρχουν διαθέσιμα και πρόσθετα ενδιαφέ-
ροντα πακέτα «Launch Editions»).

Εννοείται πως υπάρχει πλήρης υποστήριξη για smartphone, 
ενώ, κατά τα λοιπά, το ταμπλό είναι εργονομικό, με αρκετές θή-
κες για μικροαντικείμενα, δύο πρακτικές ποτηροθήκες πίσω α-
πό τον επιλογέα, θύρες USB μερικά εκατοστά πιο μπροστά και 
έναν ευανάγνωστο πίνακα οργάνων με τη γνωστή οθόνη του 
trip computer ανάμεσα στα δύο όργανα (από τον ερχόμενο Ια-
νουάριο θα είναι διαθέσιμος και πλήρως ψηφιακός πίνακας).

Γενικότερα η αίσθηση που αποκομίζεις από το εσωτερικό 
του Ibiza είναι πως βρίσκεσαι σε ένα μικρό Leon, με τη γνωστή 
πολύ καλή θέση οδήγησης. Τα καθίσματα είναι λίγο σκληρά, 
αλλά δείχνουν πως η εργονομία τους είναι τέτοια ώστε να μην 
κουράζεται το σώμα κατά την πολύωρη διαμονή σε αυτά. Και 
όπως σχεδόν κάθε «σεατάκι», έτσι κι αυτό έχει να επιδείξει μια 
σπορ πτυχή, αλλά με έναν πιο ώριμο και μεστό τρόπο.

Με λίγα λόγια, η ανάρτηση είναι τόσο σφιχτή όσο χρειάζεται 

  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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999 κ.εκ.

95 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

175 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

10,9 δλ.

182 χλμ./ώρα 

6,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4.059x1,780x1,444 μέτρα

355 λίτρα

1.122 κιλά 

106 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

SEAT Ibiza 1.0 TSI (95 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΊΜΗΣ 

ΒΑΣΊΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 13.050€
από

999 κ.εκ.

115 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

9,3 δλ.

195 χλμ./ώρα 

6,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4.059x1,780x1,444 μέτρα

355 λίτρα

1.140 κιλά 

108 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

SEAT Ibiza 1.0 TSI (115 PS)

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΊΜΗΣ 

ΒΑΣΊΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 13.550€
από

ώστε το Ibiza να διατηρεί ως ένα σημείο τον ορισμό του σπορτίφ 
και με πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης (χάρη και στα μεγα-
λύτερα μετατρόχια). Καλή είναι και η απόσβεση της ανάρτησης, 
ενώ στις λακκούβες ο πίσω ημιάκαμπτος δεν θα αντιδράσει σε 
καμία περίπτωση ξερά. Το τιμόνι δεν το λες και ξυράφι, αλλά έ-
χει πολύ καλή ακρίβεια –θα ήθελα να έχει λίγο περισσότερο 
«βάρος» στις κλειστές στροφές–, ενώ ο επιλογέας κουμπώνει 
υποδειγματικά.

Στη διάθεσή μας είχαμε τις δύο βασικές εκδόσεις στα 95 και 
στα 115 άλογα που αποδίδει ο γνωστός τρικύλινδρος TSI των 
999 κ.εκ. Όχι πως υστερεί σε κάτι (οι όποιες διαφορές γίνονται 
αντιληπτές κυρίως στις ρεπρίζ στον ανοιχτό δρόμο), αλλά ουσι-
αστικά η μικρή διαφορά στην τιμή πώλησης (περίπου €500) κα-
τευθύνει προς το ισχυρότερο Ibiza, που διαθέτει 6άρι μηχανικό 
κιβώτιο (εξού και οι καλύτερες ρεπρίζ σε συνδυασμό με τα πε-
ρισσότερα άλογα).

Ο TSI των 115 ίππων κινεί με χαρακτηριστική άνεση το αμά-
ξωμα των 1.140 κιλών χάρη και στην πιο πυκνή κλιμάκωση, ε-
νώ διαφορές στην κατανάλωση δεν παρατηρήσαμε (δεν είναι 
τυχαίο πως οι εργοστασιακές τιμές είναι ίδιες και στις δύο εκδό-
σεις). Το μοτέρ είναι ψυχωμένο και ελαστικό από τις χαμηλές 
σ.α.λ., ενώ η τρικύλινδρη χροιά ταιριάζει γάντι στη σπορτίφ πτυ-

χή του Ibiza που λέγαμε. Στην εθνική οδό το Ibiza ξεδιπλώνει 
μια ποιοτική κύλιση εν απουσία σοβαρών αεροδυναμικών θο-
ρύβων.

Συμπερασματικά, το νέο SEAT Ibiza είναι ένα ολοκληρωμέ-
νο αυτοκίνητο που παραπέμπει σε κάτι μεγαλύτερο (ας πούμε, 
ένα μικρό Leon), με βασικά ατού τους πολύ καλούς χώρους, τα 
ισορροπημένα και άνετα χαρακτηριστικά του στον δρόμο και το 
πόσο ευχάριστο είναι στην οδήγησή του. Σε αυτά έρχονται να 
προστεθούν και οι αποδοτικοί TSI κινητήρες, ενώ για όσους 
«γράφουν» πολλά χιλιόμετρα τον χρόνο, αργότερα στην γκάμα 
θα προστεθούν οι ντίζελ εκδόσεις με 80, 95 και 115 ίππους του 
αναβαθμισμένου 1.6 TDI.

Όσο για την έκδοση του τροποποιημένου 1.0 TSI με 90 άλο-
γα που εναλλακτικά καταναλώνει και φυσικό αέριο (CNG), θα 
κοστίζει όσο περίπου και μία ντίζελ έκδοση. Οποιαδήποτε προο-
πτική όμως γι’ αυτή την έκδοση ακυρώνεται από τα ελάχιστα 
σημεία ανεφοδιασμού CNG στην Αττική (και πολύ λιγότερα ε-
κτός). Τέλος, να αναφέρουμε πως οι τιμές πώλησης ξεκινούν 
από τα €11.700 για τη βασική έκδοση 1.0 75hp, η 1.0 TSI 95hp 
εκκινεί από τα €13.050, η ισχυρότερη 1.0 TSI 115hp από τα 
€13.550, ενώ η κορυφαία έκδοση 1.5 TSI Evo 150hp από τα 
€15.750.
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ΔΟΚΙΜΗ

HONDA CIVIC 1.0 & 1.5 
VTEC TURBO: LIKE!

Η ΝΕΆ ΓΕΝΙΆ CIVIC ΕΧΕΙ ΟΛΆ ΤΆ ΕΦΟΔΙΆ ΓΙΆ ΝΆ 
ΚΥΡΙΆΡΧΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΆΤΗΓΟΡΙΆ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΆΚΩΝ HATCHBACK ΜΕ ΣΠΟΡΤΙΦ 
ΠΡΟΣΗΜΟ. ΝΆΙ, ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΆΣ ΆΡΕΣΕ!

Α
ν φέρεις στον νου σου τις προηγούμενες γενιές, ί-
σως διαπιστώσεις πως πάντα υπήρχε κάτι που έ-
λειπε από κάθε Civic. Υπήρξαν φορές που θα ήθε-
λες ένα καλύτερο ντιζάιν ή περιπτώσεις όπου έλει-
παν οι καλές επιδόσεις από τις βενζινοκίνητες εκ-
δόσεις. Ε, αυτή τη φορά οι Ιάπωνες τα κατάφεραν 

και συνδύασαν τη δυναμική σχεδίαση του απερχόμενου μοντέλου 
με ένα ολοκαίνουριο σασί (νέα πλατφόρμα, πίσω ανάρτηση με 
πολλαπλούς συνδέσμους) που έχει ως αιχμή του δόρατος τους 
νέους turbo VTEC κινητήρες.

Ας ξεκινήσουμε όμως από το αμάξωμα, το οποίο έχει μακρύ-
νει κατά 14,8 εκατοστά και είναι φαρδύτερο (+2,9 εκ.), αποκτώντας 
ένα πιο εμβληματικό παρουσιαστικό, μια εικόνα στην οποία συντε-
λεί και το ελαφρώς μειωμένο ύψος (-3,6 εκ.). Αν μάλιστα δεις από 
μακριά να έρχεται ένα νέο Civic, θα το ξεχωρίζεις μονομιάς από 
την «αιχμηρή» αισθητική και τη χαρακτηριστική του μάσκα. Το κά-
πως πομπώδες πίσω μέρος με τους πλαστικούς «αεραγωγούς» 
χαμηλά μπορεί αρχικά να ξενίζει, αλλά με τον χρόνο το συνηθίζει 
το μάτι (έτσι δεν γίνεται με καθετί τολμηρό και νέο;). Οι διπλές απο-

λήξεις ανήκουν στην έκδοση Sport, όπως και οι προβολείς LED 
και το μαύρο πλαίσιο γύρω από τα παράθυρα.

Από τη θέση του οδηγού γίνεται με την «πρώτη» αντιληπτό 
πως κάθεσαι αρκετά χαμηλότερα (περίπου 3,4 εκ.), ενώ γρήγορα 
διαμορφώνεις το κάθισμα όπως θα ήθελες (αν και θα προτιμούσα 
η ράχη να έχει «ροδέλα» για τη ρύθμισή της και όχι κλιμάκωση). 
Γενικότερα νιώθεις όμορφα απέναντι σε ένα πολύ ποιοτικό ταμπλό 
με μαλακά πλαστικά, το οποίο μπορεί να μην έχει τόσο έντονα 
φουτουριστικό αέρα (όπως στο προηγούμενο Civic), αλλά διατηρεί 
σε μεγάλο βαθμό το high-tech στοιχείο, όπως τον πλήρως ψηφια-
κό πίνακα οργάνων και την οθόνη αφής 7΄΄ του συστήματος πολυ-
μέσων Honda Connect.

Η συγκεκριμένη οθόνη είναι πιο εύχρηστη, θα ήταν βέβαια κα-
λύτερη αν υπήρχαν διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες (π.χ. 
volume, seek), ωστόσο αυτό είναι κάτι που μπορείς να εκτελέσεις 
και από το πολυλειτουργικό τιμόνι που ρυθμίζει ένα σύνολο από 
συστήματα υποβοήθησης (Collision Mitigation Braking System, 
Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control, Traffic Sign 
Recognition, Blind Spot Information, πίσω κάμερα πολλαπλών γω-

νιών κ.λπ.) τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά και με ακρίβεια. 
Το πιο σημαντικό όμως είναι πως το Honda Sensing, όπως ονομά-
ζεται αυτό το «πακέτο» συστημάτων με ένα σύνολο από κάμερες 
και ραντάρ, είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις του νέου Civic.

Η φαρδιά κεντρική κονσόλα (που φιλοξενεί το ηλεκτρικό χει-
ρόφρενο, τον διακόπτη του start/stop ή, ανάλογα με την έκδοση, το 
πρόγραμμα των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αμορτισέρ), μαζί με τη 
θέση του επιλογέα, δίνει έμφαση στο σπορ στοιχείο, δίχως να α-
πουσιάζουν οι πολλές θήκες και μία μεγάλη κάτω από το υποβρα-
χιόνιο του οδηγού. Μεγάλοι είναι και οι χώροι για τους πίσω επι-
βάτες, οι οποίοι χάρη και στο σημαντικά μεγαλύτερο μεταξόνιο (στα 
2,69 από 2,59 μέτρα, δηλαδή +10 εκ.) έχουν αρκετή απόσταση για 
τα γόνατά τους – δεν θα ακούσετε κανένα παράπονο ακόμη κι αν 
πίσω βρίσκονται επιβάτες αναστήματος κοντά στο 1,90 μ. Μεγάλο 
είναι και το πορτμπαγκάζ των 478 λίτρων, ενώ υπάρχει και πρό-
σθετος υποδαπέδιος χώρος.

Και πάμε στα δυναμικά και δυνατά χαρτιά του νέου Civic που 
δεν είναι άλλα από τους νέους υπερτροφοδοτούμενους άμεσου 
ψεκασμού VTEC. Ο μικρότερος είναι τρικύλινδρος στα 1.000 κ.εκ. 
και αποδίδει 129 ίππους (με Dual-VTC και χρονισμό σε όλες τις 
βαλβίδες, καθώς και i-VTEC για μεταβλητό βύθισμα στις εισαγωγής 
για καλύτερη αναπνοή και λειτουργία με το turbo). Ο μεγαλύτερος 
είναι τετρακύλινδρος στα 1.500 κ.εκ. (εδώ υπάρχει μόνο Dual-VTC, 
αλλά και στα δύο μοτέρ οι βαλβίδες εξαγωγής έχουν επικάλυψη 
νατρίου για καλύτερη ψύξη με mono-scroll στροβιλοσυμπιεστή).

Όσον αφορά τον 1.000άρη, πρόκειται για τον καλύτερο ίσως 
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τρικύλινδρο τούρμπο της αγοράς και τον δεύτερο ισχυρότερο (μετά 
τον χιλιάρη Ecoboost της Ford). Ξεχάστε πλέον τις αναιμικές ατμο-
σφαιρικές επιδόσεις των προηγούμενων γενεών (1.4 και 1.8). Το 
νέο Civic με τα 129 άλογα προσφέρει κάτι παραπάνω από ικανο-
ποιητικές επιδόσεις, με το μοτέρ να ανεβάζει απολύτως στρωτά 
στροφές, με πολύ καλές ρεπρίζ (που ευνοούνται και από την ελα-
φρώς πιο πυκνή κλιμάκωση των σχέσεων), και ταυτόχρονα να 
παράγει έναν σπορτίβικο ήχο. Μάλιστα, η λειτουργία του είναι αρ-
κετά οικονομική (σε μια διαδρομή 500+ χιλιομέτρων στην κεντρική 
Πελοπόννησο καταγράψαμε μία κατανάλωση στα περίπου 7,2 λί-
τρα / 100 χλμ. δίχως να λυπηθούμε το γκάζι) και τόσο ισορροπημέ-
νη, που δύσκολα θα καταλάβεις πως έχει έναν κύλινδρο λιγότερο 
από τον μεγαλύτερο 1.5 VTEC.

Τώρα, ο τετρακύλινδρος με τα 182 άλογα έχει μια πιο γεμάτη 
σε απόδοση λειτουργία, η οποία μπορεί μην είναι εκρηκτική, αφού 
ανεβάζει σαν ατμοσφαιρικός, αλλά προσφέρει επιταχύνσεις με GTI 
άρωμα (ειδικά στις μεσαίες και πάνω σ.α.λ.) και όπως θα περίμε-
νες από έναν δυνατό τούρμπο της κλάσης του. Για να είμαι ξεκά-
θαρος, αν δεν έχετε εξεζητημένες απαιτήσεις (και φυσικά περισ-
σότερα χρήματα), προσωπικά θα πρότεινα δίχως δισταγμό τον μι-
κρότερο 1.000άρη, που κάνει μια χαρά τη δουλειά του.

Το επόμενο δυνατό σημείο του νέου Civic είναι το καλορυθμι-
σμένο πλαίσιο, που κυριολεκτικά βρίσκει τη χρυσή τομή για τους 
φίλους της σπορ οδήγησης, δίχως να επισκιάζεται η άνεση. Πραγ-
ματικά, πίσω από το πλήρως «επικοινωνιακό» τιμόνι (με ηλεκτρο-

988 κ.εκ.

129 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 2.250 σ.α.λ.

10,8 δλ.

203 χλμ./ώρα 

7,2 λίτρα / 100 χλμ. 

4.518x1,799x1,434 μέτρα

478 λίτρα

1.275-1.348 κιλά 

110 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΊΜΗΣ 

ΒΑΣΊΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 20.650
από

1.498 κ.εκ.

182 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

240 Nm / 1.900-5.000 σ.α.λ.

8,2 δλ.

220 χλμ./ώρα 

7,7 λίτρα / 100 χλμ. 

4.518x1,799x1,434 μέτρα

478 λίτρα

1.307-1.357 κιλά 

133 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Honda Civic 1.5 VTEC Turbo

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΊΜΗΣ 

ΒΑΣΊΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 25.650€
από

μηχανική προοδευτική κρεμαγέρα με διπλό πινιόν) του νέου Civic 
νιώθεις πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει και εδώ οι άνθρωποι της 
Honda, με τη σπορ αίσθηση να συμπληρώνει ο κοντός και ακριβέ-
στατος 6άρης επιλογέας (υπάρχουν και αυτόματες CVT εκδόσεις).

Στις στροφές το νέο πλαίσιο (πιο δύσκαμπτο κατά 52%) και σε 
συνδυασμό με έναν πιο άμεσο μπροστινό άξονα σε κερδίζει μονο-
μιάς, ενώ η καλοστημένη ανάρτηση όχι μόνο ελέγχει εξαιρετικά τις 
κινήσεις του αμαξώματος αλλά με τους πολλαπλούς συνδέσμους 
πίσω σε καμία περίπτωση δεν θα αντιδράσει ξερά. Με λίγα λόγια, 
το νέο Civic είναι τόσο σφιχτό όσο χρειάζεται για να σου φτιάχνει τη 
διάθεση και τόσο μαλακό ώστε να μη σου τη χαλάει… Στις υψηλές 
ταχύτητες η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση είναι αισθητά βελ-
τιωμένες και πλέον υψηλότερων προδιαγραφών, ενώ κάποιους 
μικρούς αεροδυναμικούς θορύβους κοντά στις μπροστινές κολό-
νες δεν τους λες και ενοχλητικούς.

Ολοκληρώνοντας, το νέο Civic είναι ένα πολύ καλό αυτοκίνητο 
που πλέον τα έχει όλα. Είναι δυναμικό στο μάτι, έχει εξαιρετικά 
σπορτίφ και συνάμα άνετα οδηγικά χαρακτηριστικά, προσφέρει με-
γάλους χώρους για μια οικογένεια και υψηλά επίπεδα ενεργητικής 
ασφάλειας χάρη στους αποδοτικούς τούρμπο VTEC και ένα πλήρες 
πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης. Κάπως έτσι, η 
τιμή από €20.650 της έκδοσης με τον 1.0 κινητήρα δεν ακούγεται 
ακριβή, ενώ όσοι θέλουν το κάτι παραπάνω μπορούν να κινηθούν 
στη μεγαλύτερη 1.5 (αν και μάλλον δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος 
για να φτάσει κανείς στα από €25.650). Αξιοσημείωτο είναι πως στις 
τιμές πώλησης περιλαμβάνεται το μεταλλικό χρώμα, καθώς και το 
δωρεάν πενταετές πακέτο σέρβις, εγγύησης και οδικής βοήθειας.
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ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΏΡΓΑΚΗΣ, VOLVO

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΝΕΟ VOLVO XC60
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VOLVO XC60 ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ.

Τ
ο XC60 δεν είναι απλώς ένα 
μοντέλο της Volvo. Είναι με 
διαφορά το πιο επιτυχημένο 
της σουηδικής εταιρείας την 
τελευταία δεκαετία και αυτός 
είναι και ο λόγος που η αντι-

κατάστασή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 
Κάθε άλλο μάλιστα, ενώ γεγονός είναι 
πως οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της 
μάρκας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, 
μια και το νέο μοντέλο διαθέτει όλα όσα 
θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ προκει-
μένου να πρωταγωνιστήσει και αυτό στην 
κατηγορία του.

Η εμφάνισή του σαφώς και ακολουθεί 
τα πρότυπα του μεγαλύτερου XC90 αλλά 
και των άλλων μοντέλων της κορυφαίας 
σειράς «90» των Σουηδών. Έτσι, και τη 
χαρακτηριστική μάσκα διαθέτει και τα 

φώτα ημέρας «σφυρί του Thor» (ο Thor εί-
ναι ήρωας της σκανδιναβικής μυθολογίας), 
ωστόσο έχει τη δική του προσωπικότητα 
και δείχνει πιο δυναμικό και νεανικό.

Σε αυτό βοηθούν και οι αναλογίες του 
–η βάση του είναι το νέο μεταβλητό πλαίσιο 
SPA, που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά 
σε μοντέλο της σειράς «60»–, καθώς έχει 
μήκος 4,688 μέτρα και μεταξόνιο 2.865 χιλι-
οστά, με το δεύτερο να συμβάλλει σημαντι-
κά στην επίτευξη ιδιαίτερα άνετων χώρων 
στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικό για το τε-
λευταίο και το μέγεθος του πορτμπαγκάζ, 
που ξεκινά από τα 505 λίτρα.

Ωστόσο, το εσωτερικό του XC60 δεν είναι 
μόνο άνετο. Είναι και πολυτελές και ιδιαίτε-
ρα ποιοτικό, ενώ σχεδιαστικά ακολουθεί τη 
φιλοσοφία της Volvo και της σκανδιναβικής 
σχολής. Με απλές αλλά μελετημένες και δια-

χρονικές γραμμές, ενώ υπάρχουν αρκετά 
χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως η ψηλή κε-
ντρική κονσόλα, ο δεξιόστροφος πλέον δι-
ακόπτης για την εκκίνηση και το σβήσιμο 
του κινητήρα και ο περιστροφικός για τα 
προγράμματα οδήγησης, ενώ δεν απουσιά-
ζει η high-tech διάσταση. Άυτή εκφράζεται 
κυρίως μέσα από τη μεγάλη, αλά tablet, ο-
θόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό που εί-
ναι αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος 
infotainment της μάρκας, του Sensus, το 
οποίο λόγω των δυνατοτήτων του και κυρί-
ως λόγω του έξυπνου μενού του και της 
ευκολίας των χειρισμών που αυτό συνεπά-
γεται –και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα δια-
σύνδεσης smartphones–, είναι από τα κα-
λύτερα ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Κορυφαία είναι και τα συστήματα υπο-
βοήθησης, τομέας στον οποίο η Volvo έχει 

να επιδείξει μακροχρόνια παράδοση. Έ-
τσι, στον βασικό εξοπλισμό του νέου με-
σαίου SUV υπάρχουν τρία νέα, που ε-
μπλέκουν στη λειτουργία τους και τη 
χρήση της υποβοήθησης στο σύστημα 
διεύθυνσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 
το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων City 
Safety που μπορεί και να ακινητοποιήσει 
αυτόματα το μεγάλο SUV και είναι πλέον 
ενεργό για σχετική διαφορά ταχύτητας 
έως 60 χλμ./ώρα –η υποβοήθηση του τι-
μονιού είναι διαθέσιμη από τα 50 έως τα 
100 χλμ./ώρα–, το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης 
στο αντίθετο ρεύμα) που βοηθά στην α-
ποφυγή των μετωπικών συγκρούσεων, 
καθώς και την τελευταία γενιά του γνω-
στού συστήματος επιτήρησης τυφλών 
σημείων BLIS.
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Μεταξύ των προαιρετικών συστημάτων υπάρχει και 
αυτό της ημιαυτόνομης οδήγησης, το οποίο, αν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις, ο οδηγός έχει τα χέρια του στο τιμόνι και 
η ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 130 χλμ./ώρα, αναλαμβάνει τα 
πάντα. Με ακρίβεια και χωρίς να μπερδεύεται, όπως δια-
πιστώσαμε οδηγώντας το XC60 στην Ισπανία.

Από κει και πέρα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες προ-
σωποποίησης και εξτρά που ενισχύουν την πολυτελή διά-
σταση, όπως το Clean Zone, ένα νέο σύστημα κλιματισμού 
4 ζωνών, το εξαιρετικό, όπως… ακούσαμε, high-end ηχο-
σύστημα της Bowers & Wilkins, καθώς και η πνευματική 
ανάρτηση που διέθεταν τα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε 
στην Ισπανία.

Αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα καλή, απορροφώντας όλες τις 
ανωμαλίες των δρόμων και ελέγχοντας πολύ καλά τόσο τις κι-
νήσεις του αμαξώματος όσο και τις κλίσεις στις στροφές. Το τε-
λευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, από τη στιγμή που η απόσταση 
του αμαξώματος από το έδαφος είναι 21,6 εκατοστά, που και τον 
off-road προσανατολισμό τονίζει και διευκολύνει ιδιαίτερα όταν 
αποφασίσει κάποιος να αφήσει την άσφαλτο.

Μαζί με την τετρακίνηση φυσικά, που είναι στάνταρ σε όλες τις 
εκδόσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες ευθύς εξαρχής και οι οποί-
ες κινούνται από τους τετρακύλινδρους των 2.000 κυβικών, βενζί-
νης και πετρελαίου, της γενιάς Drive E της σουηδικής εταιρείας.

O top diesel, ο D5 των 235 ίππων, πέρα από δύο turbo, δια-
θέτει και το σύστημα Power Pulse, με αποτέλεσμα να είναι, ό-
πως διαπιστώσαμε, ιδιαίτερα ελαστικός σχεδόν από το ρελαντί 
και με πολύ καλή απόκριση. Παρουσία του η επίσημη μέση 
κατανάλωση του XC60 είναι 5,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα 
(CO2: 144 γρ./χλμ.), το 0-100 ολοκληρώνεται μόλις σε 7,2 δεύτε-
ρα και η τελική φτάνει τα 220 χλμ./ώρα.

Οι αντίστοιχες τιμές για τον Τ6, το σύνολο βενζίνης με τον μη-
χανικό συμπιεστή (kompressor) και το turbo καυσαερίων που ε-
πίσης ξεχωρίζει με την απόκριση και την ελαστικότητά του, είναι 
μέση κατανάλωση 7,7 λίτρα και εκπομπές CO2 176 γραμμάρια το 
χιλιόμετρο, 5,9 δεύτερα για το 0-100 και τελική 230 χλμ./ώρα.

Την γκάμα συμπληρώνουν τα βασικά σύνολα βενζίνης T4 
(254 ίπποι) και πετρελαίου D4 (190 ίπποι), που είναι και αυτά που 
στο μέλλον θα συνδυαστούν και με κίνηση στους εμπρός μόνο 
τροχούς. Αντίθετα, από την αρχή η γκάμα θα περιλαμβάνει και το 
υβριδικό XC60 T8 Twin Engine με τη συνδυαστική απόδοση των 
407 ίππων (κινητήρας βενζίνης 320 ίππων και ηλεκτροκινητήρας 
107) και τις εντυπωσιακές επίσημες τιμές κατανάλωσης (2,3 λί-
τρα για κάθε 100 χιλιόμετρα) και εκπομπής CO2 (49 γρ./χλμ.). Ό-
σο για τις επιδόσεις, σημειώστε 0-100 σε 5,3 δεύτερα και τελική 
230 χλμ./ώρα.

To ολοκαίνουριο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον Volvo XC60 θα 
είναι άμεσα διαθέσιμο σε τιμές που θα ανακοινωθούν επίσημα 
τις επόμενες ημέρες.
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Τ
ο νέο Compass έρχεται να τοποθετηθεί πάνω από το 
Renegade και κάτω από το μεγαλύτερο Cherokee. 
Αυτό το πετυχαίνει με τους μεγαλύτερους χώρους 
του (σε ό,τι αφορά το Renegade), ενώ κίνητρο για την 
απόκτησή του αποτελούν οι σχετικά μικροί σε χωρη-
τικότητα κινητήρες του (σε σχέση με το Cherokee). 

Και αφού το Compass βασίζεται σε μια επιμηκυμένη εκδοχή του 
Renegade, αλλά και έτσι όπως έχουν τα πράγματα στη χώρα 
μας, θα μπορούσε κανείς να πει πως το νέο Jeep αποτελεί μια 
καλή προσέγγιση ενός μίνι Grand Cherokee.

Το ντιζάιν και το στιλ του αμαξώματος με την «τζιπ» άποψη 
έρχονται να ενισχύσουν τα παραπάνω, ξεφεύγοντας ελαφρώς 
από το κυβιστικό μοτίβο του Renegade και υιοθετώντας κυρίως 
τα δυναμικά στοιχεία του μεγαλύτερου Jeep, με την πιο ντελικά-
τη μάσκα, το επικλινές παρμπρίζ, τους προβολείς κ.ά. Από πλευ-
ράς διαστάσεων, το νέο Compass είναι κατά 14,6 εκατοστά μα-
κρύτερο από το Renegade (με συνολικό μήκος στα 4,394 μέτρα), 
προσφέροντας σημαντικά πιο άνετους χώρους για τους επιβάτες 
και τις αποσκευές (το πορτμπαγκάζ είναι κατά 88 λίτρα μεγαλύτε-
ρο από αυτό του Renegade, φτάνοντας συνολικά τα 438 λίτρα).

Στο εσωτερικό αποτυπώνεται η σχεδιαστική άποψη του 

ΝΕΟ JEEP COMPASS: 
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Το νέο Compass θα λανσαριστεί στην ελληνική 
αγορά τέλη Ιουλίου με τιμή πώλησης που θα ξεκινά 
από τα περίπου €27.000 στα 1.400 κ.εκ.

Grand Cherokee, αλλά με μια εμφανώς καλύτερη προσέγγιση, 
που φαίνεται στην ποιότητα και στη συναρμολόγηση των πλαστι-
κών. Συγκεκριμένα, ο διάκοσμος συνδυάζει στοιχεία και από το 
Renegade, με τον πίνακα οργάνων να ενσωματώνει μία έγχρω-
μη οθόνη από 3,5΄΄ έως 7΄΄, ενώ στην κεντρική κονσόλα υπάρ-
χει μία μεγάλη, έως 8,4΄΄, οθόνη αφής του συστήματος 
infotainment U Connect, με πλήρη συμβατότητα με Apple 
CarPlay και Android Auto.

Σύμφωνα με την Jeep, το πλαίσιο του Compass είναι ιδιαίτε-
ρα ανθεκτικό, καθώς στο 65% αποτελείται από χάλυβα υψηλής 
αντοχής, ενώ υπάρχουν περισσότερα από 70 συστήματα ενεργη-
τικής και παθητικής ασφάλειας (συμπεριλαμβάνοντας διάφορα 
συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως είναι η προειδοποίηση 
εμπρόσθιας σύγκρουσης, το σύστημα διατήρησης πορείας στη 
λωρίδα κυκλοφορίας κ.ά.).

Από πλευράς εκδόσεων εξοπλισμού, ο υποψήφιος αγορα-
στής θα έχει να επιλέξει ανάμεσα στις εκδόσεις Sport, 
Longtitude, Limited (η πληρέστερη όσον αφορά τον εξοπλισμό) 
και Trailhawk (η ικανότερη εκτός δρόμου έκδοση, με αυξημένη 
απόσταση από το έδαφος κατά 2,5 εκατοστά, στα 21,6 συνολικά 
– στις 4WD εκδόσεις η απόσταση είναι στα 19,5 εκ.).

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει πέντε σύνολα που 
προέρχονται από το Renegade, άπαντα με υπερτροφοδότη. 
Στους MultiAir 2 βενζίνης υπάρχει η επιλογή των 140 ίππων με 
μηχανικό 6άρι, ενώ η ισχυρότερη έκδοση αποδίδει 170 άλογα, 
με στάνταρ τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων. Στη 
βάση των ντίζελ υπάρχει η προσθιοκίνητη έκδοση 1.6 MultiJet II 
με 120 ίππους, ενώ από κει και πέρα συναντάμε τις δίλιτρες 
4WD εκδόσεις με 140 ίππους (με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο 9 
σχέσεων) και την κορυφαία αυτόματη Trailhawk με 170 άλογα 
και 4WD/Low κιβώτιο.

Μετά την πρώτη μας οδηγική εμπειρία με το νέο Compass 
καταλήγουμε στο ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα Jeep 
που έχουν κατασκευαστεί έως τώρα. Ακόμη και στην πιο «χω-
μάτινη» Trailhawk έκδοση η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση 
στον αυτοκινητόδρομο είναι πολύ καλές, ενώ φυσικά δεν τίθεται 
καμία αμφιβολία για τις πολύ καλές off-road δυνατότητες, όπως 
διαπιστώσαμε οδηγώντας σε ορεινές διαδρομές. Γενικότερα, το 
νέο Compass διαθέτει τις top εκτός δρόμου δυνατότητες που 
μπορεί να έχει ένα Jeep και ταυτόχρονα στέκεται περίφημα στην 
άσφαλτο, με εξαιρετικά επίπεδα άνεσης. Περισσότερα θα έχουμε 
να πούμε τον Ιούλιο από την εγχώρια δοκιμή μας.

  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ






