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Νέα Mercedes-Benz  
C-Class, πιο δυναμική  
και πιο άνετη

Σ ε μία εποχή που ο ολόκληρος ο 
κόσμος μετασχηματίζεται, η νέα 
C-Class είναι η πρώτη κλασική 
σειρά μοντέλων της Mercedes-Benz 

που εξηλεκτρίζεται πλήρως. Με ενσωματω-
μένη μίζα-δυναμό και ηλεκτρικό σύστημα 
48 Volt ή plug-in υβριδική τεχνολογία και 
αυτονομία περίπου 100 χιλιομέτρων. 

Συγκριτικά με την προηγούμενη C-Class, 
η νέα γενιά εμφανίζεται σχεδόν ριζικά 
αλλαγμένη. Υπάρχουν περίτεχνα σμιλευμένες 
επιφάνειες στο πλάι, ενώ οι σχεδιαστές μεί-
ωσαν τις γραμμές στο ελάχιστο. Το εμπρός 
μέρος έχει βεβαίως τη χαρακτηριστική μά-
σκα με το αστέρι στο κέντρο, ενώ ανάλογα με 
την κάθε γραμμή εξοπλισμού η μάσκα έχει 
μικρές διαφορές στη σχεδίαση. Στο βασικό 
μοντέλο έχουν τοποθετηθεί γρίλιες, στη 
γραμμή AVANTGARDE υπάρχουν πρόσθετα 
διακοσμητικά και πλαίσια χρωμίου, ενώ η 
AMG Line έχει μάσκα τύπου diamond. Η 
σχεδίαση του πίσω μέρους ξεχωρίζει από 
τα φώτα δύο τμημάτων. Κάτι που για πρώτη 
φορά συναντάμε στη C-Class. Η εμφάνιση 
πίσω ολοκληρώνεται με διακοσμητικά στοι-
χεία στον προφυλακτήρα που διατίθενται 
προαιρετικά ή σε συνδυασμό με την εκάστο-
τε γραμμή εξοπλισμού.

Η C-CLASS ΕΊΝΑΊ 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΤΗΣ MERCEDES-
BENZ με τη 
μεγαλύτερη επιτυχία 
παγκοσμίως. Πλέον, 
στη νέα της γενιά 
εμφανίζεται ριζικά 
αλλαγμένη και πιο 
σύγχρονη. Και ως 
νέα Mercedes, 
δε θα μπορούσε 
παρά να ακολουθεί 
τη σχεδιαστική 
φιλοσοφία που 
γνωρίσαμε αρχικά 
στην A-Class και 
πλέον βρίσκουμε σε 
κάθε νέο μοντέλο 
της μάρκας.

Εντελώς νέα είναι η εικόνα και στο εσωτερικό, όπου την 
παράσταση φαίνεται να κλέβει μια μεγάλη κεντρική οθόνη 
αφής. Μέσα από εκεί ελέγχονται όλες οι περισσότερες λει-
τουργίες του αυτοκινήτου, ενώ σχεδιαστικά η οθόνη δείχνει 
να να αιωρείται πάνω από τη διακοσμητική επιφάνεια της 
κονσόλας. Στις βασικές εκδόσεις η οθόνη αυτή έχει διαγώνιο 
9,5 ιντσών (24,1 cm), ενώ προαιρετικά διατίθεται και στις 
11,9 ίντσες.
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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

Η ΑΥΤΟΚΊΝΗΣΗ ΑΛΛΑΖΕΊ και 
μάλιστα γρήγορα! Η βενζίνη και το 
πετρέλαιο τείνουν προς κατάργηση 
και σε περίπου μια δεκαετία θα 
διατίθενται ελάχιστα καινούργια 
αυτοκίνητα με “κλασικό” θερμικό 
κινητήρα! Και τώρα είναι η εποχή 
της μετάβασης στην πλήρως 
ηλεκτρική μετακίνηση. 

Ζούμε στην περίοδο του εξηλεκτρισμού και 
πλέον είναι απολύτως ορατό. Όλα μάλιστα 
θα είναι τελείως διαφορετικά, όχι σε 10 αλλά 
σε 3-4 χρόνια από σήμερα, μόλις. Σε μια 

10ετία από σήμερα το ⅓ από τα αυτοκίνητα που θα 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα (!) θα είναι ηλεκτρικά.

Και για να το θέσω διαφορετικά φανταστείτε ότι 
είμαστε στην εποχή του CD-Player. Βαδίζουμε προς 
το MP3, ενώ το web streaming ακούγεται κάτι το 
πολύ μελλοντικό. Και όλοι μας αγαπάμε ακόμη, και 
έχουμε, τις παλιές κασέτες και βινύλια!

Αυτό το μήνα λοιπόν η θεματολογία μας κινείται 
γύρω από αυτό τον άξονα! Όχι του CD και του βινυ-
λίου, αλλά τα στάδια της μετάβασης στα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Γι αυτό και οδηγούμε αυτοκίνητα από 
κάθε σκαλοπάτι αυτής της αλλαγής. Από την κλασική 
βενζινοκίνητη Mercedes GLA στο νέο Audi A3 
Sportback, ένα μοντέλο με ήπια υβριδική τεχνολογία 
48V, αποδίδει 150 ίππους από έναν turbo κινητήρα 
βενζίνης και χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για 
εξοικονόμηση καυσίμου και ρύπων.

Από την άλλη, το Jeep Renegade 4Xe είναι το ενδιά-
μεσο στάδιο, ένα πλήρως υβριδικό μοντέλο με δυνα-
τότητα εξωτερικής φόρτισης. Δυόμισι ώρες φόρτισης 
(σε ένα wallbox) μας δίνουν πλήρως ηλεκτρική 
αυτονομία για 50 χιλιόμετρα, ενώ δύο αποδοτικοί 
ηλεκτροκινητήρες παρέχουν άμεση ροπή στους δύο 
άξονες για γνήσιες εκτός δρόμου ικανότητες.

Και βεβαίως είναι το 100% ηλεκτρικό Opel Corsa-e, 
ένα μοντέλο που κρύβει το πολύ σύντομο μέλλον στο 
τυπικό αμάξωμα ενός supermini. Με μηδενικούς 
ρύπους και έναν αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα 136 
ίππων είναι περισσότερο σβέλτο από όσο θα χρεια-
στεί κανείς και κυρίως παρέχει αυτονομία άνω των 
330 χλμ. με μία φόρτιση! Αυτό ναι, είναι το μέλλον… 
ή καλύτερα το νέο παρόν! Η ηλεκτροκίνηση ήρθε με 
διάφορες μορφές και σίγουρα θα μείνει.

Καλή ανάγνωση! 

EDITORIAL

Το νέο Audi A3 είναι πιο όμορφο και πιο 
σύγχρονο. Οδηγούμε την ήπια υβριδική 

έκδοση 1.5 MHEV 150ps.

Το Opel Corsa έγινε 100% ηλεκτρικό, δίνοντας 
μας μια ματιά στο πολύ άμεσο μέλλον

Jeep και ηλεκτρικό γίνεται; Το Renegade μπαίνει 
στην πρίζα και αποκτά τις επιδόσεις που του 
έλειπαν. Παραμένει θηρίο εκτός δρόμου!

Το Toyota Mirai είναι ένα ηλεκτρικό μοντέλο με  
            τεχνολογία κυψελών καυσίμου  
                        και καίει υδρογόνο!
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Σχεδιαστικά, το ταμπλό είναι χωρισμένο σε δύο τμή-
ματα. Το πάνω τμήμα μοιάζει με φτερό και διαθέτει 
νέους, επίπεδους στρογγυλούς αεραγωγούς που θυ-
μίζουν τα αεροδυναμικά καλύμματα των κινητήρων 
αεροσκαφών. Από κάτω υπάρχει μια ενιαία επιφάνεια 
με πολυτελή διακοσμητικά στοιχεία, η οποία εκτείνε-
ται ομοιόμορφα από την κεντρική κονσόλα μέχρι το 
ταμπλό χωρίς καμία παρεμβολή. Μια δεύτερη οθόνη 
υπάρχει στη θέση των κλασικών οργάνων. Και εδώ 
υπάρχουν δύο επιλογές σε μέγεθος, ανάμεσα σε μια 
έκδοση 10,25 ιντσών ή 12,3 ιντσών.

Η νέα C-Class είναι εξοπλισμένη με τη δεύτερη γενιά του συστή-
ματος MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου έχει γίνει ακόμη πιο ψηφιακό και ευφυές, καθώς τόσο 
το hardware και το λογισμικό έχουν κάνει άλματα προόδου. Μάλιστα 
το σύστημα MBUX διαθέτει και σαρωτή δακτυλικού αποτυπώματος, 
σε θέση κάτω από την κεντρική οθόνη.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τετρακύλινδρους turbo κινητήρες. 
Όλοι (βενζίνης & diesel) διαθέτουν ήπιο υβριδικό σύστημα δεύτερης 
γενιάς 48 Volt που προσφέρει λειτουργίες όπως ελεύθερη κύλιση, 
ενίσχυση ή ανάκτηση ενέργειας και εξασφαλίζει εξοικονόμηση καυ-
σίμου. Επίσης όλες οι εκδόσεις έχουν αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
9G-TRONIC στον βασικό εξοπλισμό. Διαθέσιμη είναι και τετρακίνη-
ση 4MATIC, η οποία επιτρέπει τη μετάδοση υψηλότερης ροπής με 
ιδανική κατανομή των φορτίων αξόνων, για δυναμική οδήγηση.

Η βασική C 180 έχει κινητήρα βενζίνης ισχύος 170 ίππων. Η C 200 
με τον ίδιο κινητήρα αποδίδει 204 ίππους και 300 Nm ροπής (αντί 
για 250 στη C 180), ενώ η έκδοση διατίθεται και ως τετρακίνητη. 
Στην κορυφή για την ώρα τοποθετείται η C 300 με 258 ίππους και 
400 Nm ροπής, διαθέσιμη με κίνηση σε δύο ή σε τέσσερις τροχούς 
(4MATIC). Σε πετρέλαιο, η C 220d αποδίδει 200 ίππους και 440 Nm, 
ενώ η C 300d 265 ίππους και 550 Nm ροπής. Όλοι οι κινητήρες 
έχουν και λειτουργία boost, παρέχονται στιγμιαία έξτρα 20 ίππους 
και 200 Nm. Τα plug-in υβριδικά μοντέλα θα ακολουθήσουν λίγο 
μετά το λανσάρισμα της C-Class στην αγορά.

Η νέα Mercedes-Benz C-Class θα κυκλοφορήσει σε αμαξώματα 
Sedan και Estate, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στις 
βιτρίνες το καλοκαίρι του 2021.
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Αυτό είναι το 
ηλεκτρικό CUPRA 
Tavascan
Η CUPRA βαδίζει ολοταχώς 
προς τον εξηλεκτρισμό της και 
αποκαλύπτει το δεύτερο 100% 
ηλεκτρικό της μοντέλο. Αυτό 
είναι το CUPRA Tavascan, το 
οποίο θα λανσαριστεί το 2024 
και θα είναι το δεύτερο 100% 
ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας 
μετά το Born που θα λανσαριστεί 
φέτος. Το Tavascan έχει ελκυ-
στική σχεδίαση και κρύβει έναν 
ηλεκτροκινητήρα που προσφέρει 
την οδηγική συγκίνηση που 
επιθυμεί κάθε οδηγός CUPRA.

Τα μοντέλα τύπου crossover και 
SUV αποτελούν τα τελευταία χρόνια 
τη δημοφιλέστερη τάση στην αυτο-
κινητοβιομηχανία. Όλες οι εταιρίες 
έχουν στη γκάμα τους μοντέλα SUV, 
σχεδόν σε κάθε μέγεθος. Σχεδόν, 
αφού έως σήμερα η νέα τάση δεν 
είχε αγγίξει την πολύ μικρή κατηγο-
ρία. Και τώρα η Toyota αλλάζει το 
παιχνίδι, αποκαλύπτοντας το Aygo 
X Prologue. Μιλάμε για ένα Aygo 
με υπερυψωμένο αμάξωμα και όλα 
τα crossover χαρακτηριστικά που 
τραβούν την προσοχή μας!

Παρατηρώντας το από μπροστά, πί-
σω ή το πλάι, το Aygo X Prologue 
είναι αρκετά τολμηρό. Βεβαίως το 
πιο χαρακτηριστικό τμήμα είναι 
τα εμπρός φώτα που αγκαλιάζουν 
το καπό σε σχήμα που θυμίζει 
φτερούγα. Χαμηλότερα βλέπουμε τη 
μεγάλη μάσκα, τα φώτα ομίχλης και 
μια προστατευτική ποδιά. Όλα σε 
ένα εξαγωνικό μοτίβο. Πίσω υπάρ-
χει επίσης προστατευτική ποδιά και 
μια βάση στήριξης ποδηλάτου, ενώ 
στον καθρέπτη της πόρτας υπάρχει 
μία κάμερα, ιδανική για καταγραφή 
και κοινή χρήση στιγμιότυπων κα-
τά τη διάρκεια μιας… εξερεύνησης!

Είναι βεβαίως ένα πρωτότυπο για 
την ώρα, μια ιδέα, και θα περιμέ-
νουμε να δούμε την τελική έκδοση 
παραγωγής. Πιθανά μέσα στο 2022.

Ειδική έκδοση Toyota GR Supra 
Jarama Racetrack
Η γκάμα της Toyota GR Supra εμπλουτίζεται με την 
περιορισμένη έκδοση “Jarama Racetrack Edition” 
που θα διατεθεί αποκλειστικά στην αγορά της Ευ-
ρώπης. Το γεγονός ότι θα κατασκευαστούν μόλις 90 
αντίτυπα (αριθμός που προκύπτει από την ονομασία 
Α90 της πρωτότυπης Supra) την κάνει ακόμη πιο 
ποθητή. Και φυσικά η ονομασία της ειδικής έκδο-
σης προέρχεται από τη γνωστή πίστα αγώνων στην 
Ισπανία, όπου είχε γίνει το πρώτο οδηγικό event στο 
λανσάρισμα του μοντέλου.

Κάτω από το καπό η GR Supra Jarama Racetrack 
Edition έχει τον ίδιο turbo straight six των 3.0 
λίτρων με ισχύ 340 ίππων. Οι διαφορές είναι κυρίως 
οπτικές, με την ειδική έκδοση να έρχεται σε μια μο-
ναδική απόχρωση “Horizon Blue”. Συνδυάζεται με 
μαύρες ματ σφυρήλατες 19άρες ζάντες και κόκκινες 
δαγκάνες φρένων. Στο εσωτερικό υπάρχουν λεπτομέ-
ρειες σε ανθρακονήματα και βεβαίως το περίγραμμα 
της πίστας Jarama μαζί με τον αριθμό παραγωγής 
του κάθε αυτοκινήτου. Οι επενδύσεις στην καμπίνα 
περιλαμβάνουν άφθονη Alcantara και μπλε ραφές σε 
καθίσματα και τιμόνι.

Η Seat θα λανσάρει 
ένα αστικό ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο το 2025
Η Seat ανακοίνωσε το λανσάρισμα 
ενός αστικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου 
στην αγορά το 2025, με το οποίο θα 
εισέλθει στην κατηγορία των 20.000–
25.000 ευρώ. Το αστικό ηλεκτρικό αυ-
τοκίνητο είναι ένα μεγάλο έργο όσον 
αφορά τον πιθανό του όγκο. Αντιπρο-
σωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο στο 
δρόμο προς τη βιωσιμότητα και την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλα-
γής και στοχεύει να γίνει ο κινητήρας 
για τη μετατροπή της Ισπανικής 
αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Kia EV6: Πλήρης  
αποκάλυψη για το νέο 
ηλεκτρικό μοντέλο

ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΊΣΤΊΚΑ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ KIA EV6 
αποκαλύπτεται και φέρνει νέα δεδομένα τόσο στη 
μάρκα όσο και στην κατηγορία των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων γενικότερα. Ταυτόχρονα είναι 
το μοντέλο που λανσάρει τη νέα φιλοσοφία 
σχεδίασης της Kia «Opposites United».  
Φιλοσοφία που θα ακολουθήσουν και τα 
μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας

Από μπροστά, το «tiger face» της Kia έχει δια-
σκευαστεί εκ νέου για την ψηφιακή εποχή. Τα 
φώτα ημέρας έχουν μοντέρνα εμφάνιση και 
περιλαμβάνουν ένα «διαδοχικό» μοτίβο φωτι-

σμού. Εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο πλάι, με έντονη 
κλίση των παρμπρίζ εμπρός και πίσω, ενώ τις crossover 
επιρροές υπενθυμίζουν και τα μαύρα ένθετα στα φτερά 
γύρω από τους τροχούς. Το πίσω μέρος δείχνει αναση-
κωμένο και αρκετά αεροδυναμικό.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός επωφελείται σημαντικά από την ειδική πλατφόρμα E-GMP. Παρά τις συ-
μπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του EV6, το μεταξόνιο των 2.900 χιλιοστών οδηγεί σε χώρο καμπίνας 
παρόμοιο με πολλά SUV μεσαίου μεγέθους. Τα καθίσματα είναι λεπτά, ελαφριά και επενδυμένα με 
μοντέρνα υφάσματα από ανακυκλωμένα πλαστικά (ισοδύναμα με 111 πλαστικά μπουκάλια νερού). Το 
μοντέλο προσφέρει έξυπνη και ευέλικτη εσωτερική διαρρύθμιση με πληθώρα χώρων αποθήκευσης 
καμπίνας, συμπεριλαμβανομένων 520 λίτρων του πορτμπαγκάζ

Το EV6 προσφέρεται σε μια ευρεία γκάμα εκδόσεων, με δύο τύπους μπαταρίας, 77,4 kWh ή 58,0 kWh. Η έκδο-
ση 2WD με μπαταρία 77,4 kWh έχει αυτονομία 510 χιλιόμετρα και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 229 
ίππων που κινεί τους πίσω τροχούς. Τα μοντέλα AWD έχουν δύο ηλεκτρικούς κινητήρες που τροφοδοτούν τον 
εμπρός και τον πίσω άξονα παράγοντας συνολικά 325 ίππους. Το τετρακίνητο EV6 μπορεί να κάνει την επι-
τάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,2 δευτερόλεπτα. Από την άλλη, το EV6 με μπαταρία 58,0 kWh χρειάζεται 6,2 
δευτερόλεπτα. Η μπαταρία 58,0 kWh συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 170 ίππων που κινεί τους πίσω 
τροχούς. Τα μοντέλα AWD διαθέτουν δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, που τροφοδοτούν τον εμπρός και πίσω άξονα 
παράγοντας συνδυαστικά 235 ίππους.

Εξοπλισμένη με δύο κινητήρες 430 kW, η έκδοση EV6 GT φέρνει την ηλεκτρική απόδοση σε άλλο επίπεδο. Με μέγιστη ροπή 740 Nm, 
η AWD GT επιταχύνεται από στάση στα 100 km/h σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα και μπορεί να φτάσει στην τελική ταχύτητα των 260 km/h.
Το EV6 προσφέρει δυνατότητες φόρτισης 800V και 400V, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα εξαρτήματα ή προσαρμογείς. Το αυτοκίνητο 
έχει δυνατότητα τάχιστης φόρτισης από το 10% έως το 80% σε μόλις 18 λεπτά και στις 2 εκδοχές μπαταρίας. Εναλλακτικά μπορεί να 
λάβει αρκετή φόρτιση για 100 χιλιόμετρα αυτονομίας σε λιγότερο από 4,5 λεπτά όταν συνδυάζεται (2WD) με την επιλογή μπαταρίας 
77.4 kwh. Το μοντέλο θα κατασκευάζεται στη Νότια Κορέα και θα κυκλοφορήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Το Toyota Aygo X Prologue αλλάζει τη μικρή κατηγορία
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Το Ράλλυ Ακρόπολις ξανά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC
Η Ελλάδα επέστρεψε και πάλι στο καλεντάρι του WRC. Το Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί το 2021 
ως ο 10ος γύρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ είναι επιβεβαιωμένος και ο αγώνας για το 
2022. Θυμίζουμε πως ο εθνικός μας αγώνας, το Ράλλυ Ακρόπολις, το Ράλλυ της Ελλάδος ή όπως 
είναι γνωστός και στο εξωτερικό “Το Ράλλυ των θεών”, απουσίαζε από το πρωτάθλημα του WRC τα 
τελευταία 8 χρόνια. Όχι όμως πια. Ο αγώνας μας επιστρέφει εκεί που δικαιωματικά ανήκει και θα 
διεξαχθεί φέτος στις 9 με 12 Σεπτεμβρίου.

Οι καλύτεροι οδηγοί ράλλυ όλου του κόσμου θα βρεθούν στα ελληνικά βουνά με τις αγωνιστικές 
τους ομάδες. Η εκκίνηση θα δοθεί όπως αρμόζει κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και θα 
ακολουθήσει ένα τριήμερο κορυφαίας αγωνιστικής δράσης.

53  
περιπολικά  
Nissan NAVARA στην 
Ελληνική Αστυνομία
Στην άμεση ενίσχυση της Ελληνικής 
Αστυνομίας με 53 περιπολικά οχή-
ματα, προχώρησε το Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, υπογράφοντας 
προ μηνών σχετική σύμβαση με την 
ανάδοχο εταιρεία, Nissan -Νικ. Ι. 
Θεοχαράκης Α.Ε. Η προμήθεια προέ-
κυψε μετά από δημόσιο διαγωνισμό 
ανοιχτής διαδικασίας και διεθνούς 
συμμετοχής. Η συγκεκριμένη αγορά 
των περιπολικών NAVARA, συγχρη-
ματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας 2014-2020. 

Η Audi επιστρέφει  
στο WRC με τον Mattias Ekstrom
Αυτό είναι το Audi A1 quattro προδιαγραφών Rally2. Με αυτό ο 
Mattias Ekstrom σκοπεύει να τρέξει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και 
στις κατηγορίες WRC2 και WRC, μαζί με τη νεοσύστατη ομάδα του 
EKS JC. Το αυτοκίνητο ακολουθεί τους κανονισμούς της FIA και εξε-
λίχθηκε με τη συνεργασία της Rally Technic. Χρησιμοποιεί κινητήρα 
1.6 Turbo και αποδίδει 265 ίππους, ενώ είναι βεβαίως τετρακίνητο. 
Αν και δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα εμφανιστεί στις ειδικές διαδρο-
μές, πιθανά να το δούμε σε αγώνες του πρωταθλήματος μέσα στην 
άνοιξη και το καλοκαίρι. Μακάρι και στο δικό μας Ράλλυ Ακρόπολις, 
το Σεπτέμβριο!

Πλέον η Ford παρέχει και 
υπηρεσίες Leasing
Οι υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων αποτελούν 
στις μέρες μας μία έξυπνη αλλά και συμφέ-
ρουσα επιλογή σε σχέση με το παραδοσιακό, 
μέχρι σήμερα, μοντέλο ιδιοκτησίας. Και αυτό 
γιατί συμβάλλουν με ευέλικτο τρόπο στην 
καλύτερη διαχείριση του αυτοκινήτου ή του 
στόλου οχημάτων μιας επιχείρησης. Πλέον 
στο χώρο του leasing μπαίνει και η Ford προ-
σφέροντας στη χώρα μας την υπηρεσία Ford 
Lease με λειτουργική μίσθωση οχημάτων. Η 
υπηρεσία απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες 
επιχειρήσεις αλλά και σε ελεύθερους επαγ-
γελματίες. Προσφέρει ένα σταθερό μηνιαίο 
μίσθωμα με ευέλικτη διάρκεια από 24 έως 
και 48 μήνες. Σε αυτό το μηνιαίο μίσθωμα 
περιλαμβάνεται το κόστος για το όχημα, η 
συντήρησή του, καθώς και οι δαπάνες που 
αφορούν αλλαγές ελαστικών, πλήρη ασφάλι-
ση, τέλη κυκλοφορίας και οδική βοήθεια. Δια-
θέσιμα για μίσθωμα είναι όλα τα μοντέλα της 
Ford. Ενδεικτικά ένα Puma ST-Line 1.5 diesel 
120ps διατίθεται με μηνιαίο μίσθωμα 213 
ευρώ+ΦΠΑ για διάρκεια 48 μηνών, με 20.000 
χλμ/έτος και προκαταβολή 4.500 ευρώ.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τα περιπολικά ΝAVARA, έκδοσης 
Double Cab, διαθέτουν τετρακίνη-
ση και εφοδιάζονται με κινητήρα 
2.3 diesel, ισχύος 163PS. Επιπλέον, 
έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα από 
τη Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν το 
επιχειρησιακό έργο της Ελληνικής 
Αστυνομίας. To νέο Abarth 595 Esseesse 

στην Ελλάδα
Η νέα γενιά του Abarth 595 Esseesse είναι δια-
θέσιμη και στην Ελληνική αγορά. Με μοναδικά 
χαρακτηριστικά σε τεχνικό επίπεδο και ξεχω-
ριστή εμφάνιση, μιλάμε για την πλέον καθαρό-
αιμη “βολίδα τσέπης” με απόδοση 180 ίππων! 
Κορυφαία εταιρίες από το χώρο του αυτοκινή-
του, όπως οι Sabelt, Brembo, KONI, Eibach και 
Akrapovič συνέβαλαν στη δημιουργία του νέου 
Esseesse. Κίνηση στην ειδική έκδοση δίνει ο 
κινητήρας 1.4 Τ-Jet, στην πιο δυνατή του έκδοση 
με απόδοση 180 ίππους και 250Nm ροπής. Στο 
εσωτερικό υπάρχει επένδυση από Alcantara, 
ενώ τα καθίσματα της Sabelt έχουν κέλυφος από 
ανθρακονήματα και προέρχονται επίσης από 
την εμπλοκή της μάρκας στους αγώνες. Το ίδιο 
αγωνιστικό DNA έχει και το σύστημα τηλεμετρίας 
Abarth Telemetry που είναι ενσωματωμένο στο 
σύστημα πολυμέσων του μοντέλου. Το Abarth 
595 Esseesse διατίθεται στην Ελληνική αγορά 
με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο σε τιμές από 
28.000 ευρώ και 29.150 ευρώ αντίστοιχα.

Volvo C40 Recharge,  
αμιγώς ηλεκτρικό coupe SUV
Το Volvo C40 Recharge είναι ένα SUV, αλλά σε πιο χαμηλή και πιο κομψή 
σχεδιαστική φόρμα. Είναι μάλιστα το πρώτο Volvo που σχεδιάστηκε απο-
κλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό. Eκ πρώτης δείχνει αρκετά κοντά στη λογική 
του XC40 Recharge. Ωστόσο, το πίσω μέρος του διαθέτει εντελώς νέα σχεδί-
αση, με χαμηλή γραμμή οροφής. Ταυτόχρονα, η εμπρός σχεδίαση λανσάρει 
ένα νέο πρόσωπο για τα ηλεκτρικά Volvo και περιλαμβάνει προβολείς με 
state-of-the-art τεχνολογία pixel.
Στο εσωτερικό, το C40 Recharge έχει αυτή την υπερυψωμένη θέση οδήγη-
σης που προτιμούν οι περισσότεροι οδηγοί Volvo, ενώ στο διάκοσμο και στα 
χρώματα υπάρχει μία σειρά επιλογών, αποκλειστικές για το συγκεκριμένο 
μοντέλο. Πρόκειται επίσης για το πρώτο αυτοκίνητο της Volvo στο οποίο 
δεν γίνεται καθόλου χρήση δέρματος.

Νέο Hyundai BAYON,  
στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Η Hyundai αποκάλυψε το BAYON, το μικρότερο μέλος της οικογένειας των SUV της 
που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την αγορά της Ευρώπης. Αποτελεί την τελευταί-
α σχεδιαστική προσέγγιση της SUV γκάμας της μάρκας, έχει αιχμηρά σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά και ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Η μεγάλη εμπρός μάσκα, τα 
φωτιστικά σώματα με τρία στοιχεία και οι εισαγωγές αέρα δημιουργούν 

μια μοναδική εμφάνιση. Στο πλάι έχει δυναμικές γραμμές, ενώ η πίσω 
κολώνα έχει σχήμα βέλους και αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 

Σχήμα βέλους όμως έχουν και τα πίσω φώτα, τα οποία συνδέονται με 
μια λεπτή οριζόντια γραμμή που τονίζει περαιτέρω το πλάτος του 
αυτοκινήτου.

Το BAYON έχει σύγχρονο εσωτερικό και έχει δοθεί έμφαση στη 
μεγιστοποίηση της άνεσης των επιβατών καθώς και στην αύξη-
ση της χωρητικότητας του πορτ μπαγκάζ. Η γκάμα εξοπλισμού 
περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μια 
οθόνη 8 ή 10,25 ιντσών με ασύρματα Apple CarPlay και Android 
Auto. Ο χώρος φόρτωσης μετρά 411 λίτρα, κάτι που το τοποθετεί 
ανάμεσα στα πιο ευρύχωρα B-SUV μοντέλα της αγοράς.

Η γκάμα κινητήρων ξεκινά με τον 1.2 MPi βενζίνης με ισχύ 84 
ίππων και ακολουθεί ο 1.0 T-GDi με 100 ίππους και χειροκίνητο 
κιβώτιο 6 ταχυτήτων ή αυτόματο 7DCT. Στην κορυφή της γκάμας 
βρίσκεται ο 1.0lt T-GDi 48V Hybrid κινητήρας με ισχύ 100 ή 120 

ίππους.

Το Hyundai BAYON θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά τον 
Ιούνιο του 2021.

Volkswagen Golf eTSI  
με 130ps και νέα έκδοση R-Line
Η Volkswagen συνεχίζει τον εμπλουτισμό της γκάμας Golf με δύο νέες εκδόσεις. 
Για τους πιο σπορτίφ οδηγούς, η νέα έκδοση R-Line είναι πλέον διαθέσιμη με 
τους κινητήρες βενζίνης 1.5 TSI ACT 150 PS και 1.5 eTSI MHEV 150 PS DSG. 
Εξωτερικά ξεχωρίζει από τους σπορ προφυλακτήρες, τα πλευρικά μαρσπιέ και έναν 
πίσω διαχύτη σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Στο εσωτερικό υπάρχει σπορ τιμόνι με 
χειριστήρια αφής και διάτρητο δέρμα, διαφορετικά εμπρός καθίσματα με ενσωμα-
τωμένα προσκέφαλα, επενδύσεις σε ύφασμα/ArtVelours microfleece και λογότυ-
πο R, αλλά και επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα. Τα πεντάλ έχουν επένδυση 
αλουμινίου, ενώ υπάρχουν και ειδικά γραφικά R στην οθόνη του ψηφιακού πίνακα 
οργάνων.

Όλα τα Golf R-Line διαθέτουν ακόμη στον εξοπλισμό τους σπορ ανάρτηση με χα-
μηλωμένο πλαίσιο κατά 15 χιλ., προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, επιλέξιμα προ-
φίλ οδήγησης, ζάντες αλουμινίου 17”, προβολείς LED, φιμέ κρύσταλλα, επαγωγική 
φόρτιση κινητού τηλεφώνου, εσωτερικό φωτισμό 30 χρωμάτων και πολλά ακόμη.

Η mild hybrid έκδοση 1.5 eTSI πλέον διατίθεται και σε μία μικρότερη έκδοση 130 
ίππων (μαζί με την eTSI  150ps). Και στις δύο περιπτώσεις τα Golf eTSI συνδυ-
άζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 7 ταχυτήτων DSG, διπλού συμπλέ-
κτη. Όπως και στην ελαφρώς ισχυρότερη εκδοχή του, ο κινητήρας 1.5 eTSI έχει 
τεχνολογία διαχείρισης ενεργού κυλίνδρου (ACT), όπου δύο από τους τέσσερις 
κυλίνδρους απενεργοποιούνται αυτόματα σε συνθήκες ρολαρίσματος ή μειωμέ-
νου φορτίου κίνησης. Έτσι επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένες 
εκπομπές CIO2. Η μέγιστη ροπή των 200 Nm είναι διαθέσιμη μεταξύ 1.400 και 
4.000 rpm, με τη μέγιστη ισχύ να αποδίδεται στην περιοχή 5.000-6.000 σ.α.λ. 
Το ήπιο υβριδικό σύστημα 48V επιτρέπει τον ελεύθερο τροχασμό (ρολάρισμα ή 
coasting) του αυτοκινήτου, με παράλληλη απενεργοποίηση του βενζινοκινητήρα 
για εξοικονόμηση καυσίμου (μέση κατανάλωση 5,6 λ./100 χλμ, εκπεμπόμενοι 
ρύποι 128 γρμ./χλμ.).

Οι δύο νέες εκδόσεις είναι άμεσα διαθέσιμες από 26.300 ευρώ για την 150PS 
R-Line και από 26.520 ευρώ για την eTSI 130PS.

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν 
στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα. Αυτοί τροφοδοτούνται από μία 
μπαταρία 78kWh, η οποία μπορεί να φορτιστεί έως το 80% σε περίπου 
40 λεπτά. Η εκτιμώμενη αυτονομία του αυτοκινήτου είναι γύρω στα 420 
km. Το C40 Recharge θα μπει στην παραγωγή αυτό το φθινόπωρο και 
θα κατασκευάζεται μαζί με το XC40 Recharge, στο εργοστάσιο της Volvo 
Cars, στο Βέλγιο.
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ΔΟΚΙΜΗ AUDI A3 SPORTBACK

Audi A3 Sportback: 
Ολική επαναφορά!

ΑΥΤΟ ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΝΕΟ AUDI A3,  
το μικρομεσαίο μοντέλο στη γκάμα της 
μάρκας που πλέον κυκλοφορεί στη νέα 
του γενιά, είναι αισθητά πιο σύγχρονο και 
επιτέλους πιο δυναμικό από όποια πλευρά 
και να το κοιτάξει κανείς.

Οπτικά το Α3 Sportback άλλαξε και μάλιστα ριζικά! Και 
το πρώτο πράγμα που τραβά την προσοχή μας είναι τα 
φουσκωμένα φτερά στο πλάι, τα οποία δίνουν μια πιο 
μυώδη εμφάνιση γύρω από τους θόλους των τροχών. 

Η Audi λέει πως η σχεδίαση τους έχει εμπνευστεί από τα φου-
σκωμένα φτερά του θρυλικού Audi quattro από τη δεκαετία του 
80.  Εμπνευσμένες από το Audi quattro είναι και κάποιες μι-
κρές γρίλιες στο τελείωμα του καπό εμπρός, όμως αυτές είναι 
διαθέσιμες μόνο στο πακέτο εξοπλισμού S-Line και όχι στις 
υπόλοιπες εκδόσεις. Κρίμα γιατί είναι μια όμορφη πινελιά, 
ακόμη κι αν δεν εξυπηρετούν κάποιο σκοπό, ενώ κάτι αντί-
στοιχο στο μικρότερο Α1 είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Σχεδιαστικά, το A3 Sportback έχει κάποια μεγάλα ανοίγ-
ματα στον προφυλακτήρα, ωστόσο χωρίς αυτά να είναι 
πραγματικοί αεραγωγοί και σχεδιάστηκαν κυρίως για λό-
γους εντυπωσιασμού. Πραγματική ψύξη παρέχει η μεγάλη 
χαρακτηριστική γρίλια της μάσκας που νοητά εκτείνεται 
μέχρι κάτω. Κλειστοί “αεραγωγοί” υπάρχουν όμως και 
πίσω στον προφυλακτήρα. Αυτό που επίσης εντυπωσιά-
ζει είναι οι προβολείς LED εμπρός σε συνδυασμό με τα 
πίσω φώτα LED και δυναμικά φλας. Αποτελούν προαι-
ρετικό εξοπλισμό και σίγουρα είναι πιο εντυπωσιακοί 
από τους απλούς LED προβολείς, ενώ είναι παντός 
καιρού και μειώνουν την αντανάκλαση σε συνθή-
κες κακής ορατότητας. Για τους πιο απαιτητικούς 
υπάρχουν και προβολείς LED-Matrix με συνεχώς 
προσαρμοζόμενη δέσμη.

Το σύστημα κλιματισμού βρίσκεται 
χωριστά από το σύστημα ΜΜΙ, χαμηλά 
στην κονσόλα και έχει τη δική του μικρή 
οθόνη και κάποιους βολικούς φυσικούς 
διακόπτες. Ακριβώς από κάτω υπάρχει 
μια ευρύχωρη θήκη για να αφήσουμε 
ένα κινητό τηλέφωνο, κλειδιά και άλλα 
αντικείμενα, ενώ έχει και δύο θύρες USB, 
μία Type-A και μία Type-C.
Ο πίνακας οργάνων είναι σε όλες τις 
εκδόσεις ψηφιακός, ως στάνταρ εξοπλι-
σμός. Μόνο που στη βασική έκδοση ο 
οδηγός δεν μπορεί να αλλάξει τις εν-
δείξεις παρά μόνο να πλοηγηθεί στις 
πληροφορίες του trip computer. Η όλη 
ουσία βέβαια βρίσκεται στο Audi Virtual 
Cockpit Plus που εκεί τα όργανα μεγα-
λώνουν από τις 10,25 στις 12,3’’ και πε-
ριλαμβάνουν περισσότερες απεικονίσεις 
αλλά και εμφάνιση ενός μεγάλου χάρτη 
για το σύστημα πλοήγησης.
Οι πίσω θέσεις στο A3 Sportback είναι 
αντίστοιχες με το προηγούμενο μοντέλο 
και θα φιλοξενήσουν άνετα δύο ενήλικες 
επιβάτες. Τρίτος ενήλικας στη μέση θα 
καθίσει με μερικές παραχωρήσεις, κυρί-
ως στο χώρο των ποδιών του, καθώς στη 
μέση το δάπεδο δεν είναι επίπεδο.
Ο χώρος φόρτωσης έχει όγκο 380 λίτρα 
και είναι ίδιος με την προηγούμενη γενιά 
του μοντέλου. Ταυτόχρονα είναι ίδιος 
σε όγκο με τα “ομόσταυλα” Volkswagen 
Golf και Seat Leon, αλλά και τη BMW 
Σειρά 1. Έχει δάπεδο που μπορεί να μετα-
κινηθεί αυξάνοντας το συνολικό βάθος, 
ενώ δημιουργείται και ένα επίπεδο 
κατώφλι φόρτωσης που συνεχίζει έως 
και τις πλάτες των καθισμάτων όταν αυτά 
διπλώσουν. Ρεζέρβα πάντως δεν υπάρχει, 
τουλάχιστον ως στάνταρ εξοπλισμός.

Πολύ σύγχρονο και  
ποιοτικό εσωτερικό
Εντελώς νέα είναι και η σχεδίαση στο 
εσωτερικό. Θυμίζει έντονα τη λογική που 
είδαμε και στο νέο Α1, με το ταμπλό να 
έχει σχεδίαση μπούμεραγκ. Ενδιαφέρον 
εδώ έχει η θέση των αεραγωγών που στη 
μεριά του οδηγού βρίσκονται ψηλά, δεξιά 
και αριστερά από τον πίνακα οργάνων, 
ενώ στη μεριά του συνοδηγού είναι 
κρυμμένοι στη σχεδίαση του ταμπλό. Στο 
πάνω μέρος υπάρχει ενσωματωμένη η 
οθόνη για το σύστημα infotainment, η 
οποία στη νέα γενιά ακολουθεί και νέα 
λογική ως προς τη συνολική σχεδίαση 
του περιεχομένου της. Το σύστημα ΜΜΙ 
όπως το ονομάζει η Audi, έχει διαγώνιο 
στις 10,2’’ σε όλες τις εκδόσεις, αλλά κυ-
ρίως έχει πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική 
ισχύ. Είναι άμεσο στις εντολές και αισθη-
τά ταχύτερο σε απόκριση από αντίστοιχα 
συστήματα.
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Κινητήρες - Κιβώτιο ταχυτήτων
Η γκάμα του Audi Α3 περιλαμβάνει κινητήρες βενζίνης, 
πετρελαίου αλλά και μία Plug-in υβριδική επιλογή συν-
δυάζοντας έναν βενζινοκινητήρα 1.4 TSI με ηλεκτροκι-
νητήρα αποδίδοντας συνδυαστικά 204 ίππους. Η βασική 
έκδοση είναι η 30 TFSI και για όσους δεν έχουμε ακόμα 
εξοικειωθεί με τη νέα ονομασία εκδόσεων της Audi, αυτό 
σημαίνει ότι χρησιμοποιεί 1000άρη Turbo κινητήρα βενζί-
νης με 110 ίππους. Η έκδοση 30 TDI έχει πετρελαιοκινη-
τήρα με 116 ίππους, όμως εδώ είναι πλέον 2-λιτρος diesel 
και όχι 1,6 όπως στην προηγούμενη γενιά του μοντέλου.

Η έκδοση της δοκιμής μας είναι η 35 TFSI, με κινητή-
ρα 1,5 λίτρων με 150 ίππους, που όπως και στο diesel, 
συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο 7άρι κιβώτιο 
S tronic, διπλού συμπλέκτη. Μάλιστα ο επιλογέας του 
αυτόματου κιβωτίου είναι πρακτικά ανύπαρκτος και στη 
θέση του βρίσκουμε ένα μικροσκοπικό joystick. Ο οδηγός 
αν θέλει μπορεί να πάρει τον έλεγχο των ταχυτήτων από 
τα paddles πίσω από το τιμόνι. Στην επιλογή Dynamic το 
κιβώτιο αλλάζει λειτουργία, γίνεται ταχύτερο και κρατά πιο 
ψηλά τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα. Διαθέσιμα 
είναι ακόμη τα προγράμματα οδήγησης Efficient, Comfort 
και Auto που ο οδηγός επιλέγει από τον διακόπτη του 
Drive Select Mode.

Ανώτερη αίσθηση  
στο δρόμο
Συνολικά η ποιότητα κύλισης του Audi 
A3 Sportback είναι εξαιρετική. Το αυ-
τοκίνητο είναι αθόρυβο και μαλακό σε 
αίσθηση, ενώ πολύ καλή είναι η ηχομό-
νωση ακόμη και σε ταχύτητες αυτοκινη-
τόδρομου. Εντός πόλης παρέχει εξαιρε-
τική άνεση, ενώ αυτό που άρεσε είναι 
ότι νιώθεις το αυτοκίνητο μικρότερο από 
ότι πραγματικά είναι. Κάτι που βοηθά 
σε στενά της πόλης και σε ελιγμούς. 
Αυτό που δεν αρέσει όμως είναι ότι δεν 
υπάρχουν αισθητήρες παρκαρίσματος ή 
κάμερα ως στάνταρ εξοπλισμός.

Επίσης κάτι που έχει σημασία είναι ο δι-
αχωρισμός που γίνεται στην ανάρτηση. 
Έτσι όλα τα Α3 με μικρούς κινητήρες, 
ισχύος κάτω των 150 ίππων έχουν πίσω 
ημιάκαμπτο άξονα, ενώ από 150 ίππους 
και άνω όλες οι εκδόσεις έχουν πλήρως 
ανεξάρτητη ανάρτηση. Ένας διαχωρι-
σμός που μας έχει συνηθίσει ο όμιλος 
VW και από άλλα μοντέλα, ωστόσο σε 
ένα Α3 κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
αποφευχθεί, προκειμένου να προσφέρει 
τη μέγιστη δυνατή άνεση και οδηγική 
απόλαυση. Πάντως το τιμονι έχει εξαιρε-
τική αίσθηση, είναι μαλακό όσο χρειάζε-
ται και παρέχει “πλούσια” πληροφόρηση. 
Ακόμη και αν ο οδηγός επιλέξει να 
κινηθεί πιο ζωηρά σε μια διαδρομή με 
στροφές, το Α3 θα ακολουθήσει εν μέρη 
τις ορέξεις του, αν και δεν είναι το ίδιο 
σπορ σε αίσθηση όσο μια BMW Σειρά 1. 
Θα παραμείνει βεβαίως απολύτως ουδέ-
τερο και γενικότερα εμπνέει σιγουριά και 
εμπιστοσύνη ακόμη και κοντά στο όριο.

Τιμή και εξοπλισμός
Το νέο Audi A3 Spotback διατίθεται σε εκδόσεις Basic, Advanced 
και S Line. Από τη βασική διαθέτει στοιχεία εξοπλισμού όπως 
ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, απλούς προβολείς LED εμπρός, 
αισθητήρες φωτός και βροχής, μηχανικό κλιματισμό, ψηφιακά 
όργανα χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης, 10άρα οθόνη αφής για το 
infotainment με 6 ηχεία και Bluetooth, περιοριστή ταχύτητας και 
paddles στο τιμόνι για το αυτόματο κιβώτιο.
Η τιμή του ξεκινά από τις 22.000 ευρώ στην έκδοση με τον 
1000άρη κινητήρα και τους 110 ίππους, ενώ η έκδοση 1.5 MHEV 
της δοκιμής μας με 150 ίππους και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο 
ξεκινά από τις 27.831 ευρώ.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Audi A3 Sportback 35 TFSI 
MHEV
Κινητήρας: 1.498cc

Ισχύς: 150 hp/5.000 rpm

Ροπή: 250 Nm/1.500 rpm

0-100 km/h: 8,4 sec

Τελική ταχύτητα: 224 km/h

Μέση κατανάλωση*: 6,2-5,6 
lt/100km

Έκπομπές CO2: 140-127 g/km

Βάρος: 1.395 kg

Ρεζερβουάρ: 50 lt

Χώρος αποσκευών: 380 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά 
WLTP

Αρχική τιμή  
Audi A3 30 TFSI 110ps:  
22.001€

Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής*  
(A3 35 TFSI S Tronic): 31.375€

*Περιλαμβάνει πρόσθετα πακέτα 
εξοπλισμού

Αρνητικά
•  Φτωχός βασικός 

εξοπλισμός

•  Ψεύτικοι αεραγωγοί 
εμπρός και πίσω

•  Διαχωρισμός στην 
ανάρτηση, ανάλογα με 
την ισχύ του κινητήρα

Θετικά
•  Σχεδίαση

•  Συνολική ποιότητα 
κύλισης

•  Αίσθηση στην 
οδήγηση

Στο σημαντικό θέμα της κατανάλωσης, η επίσημη εργοστασιακή μέτρηση είναι στα 6,2 λτ/100 χλμ. τιμή που 
δεν απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα, αφού στα χέρια μας το trip computer έδειξε χωρίς προσπάθεια 
τιμές κοντά στα 7,5 λτ/100 χλμ. Σύμμαχος στην χαμηλή κατανάλωση είναι και η ήπια υβριδική τεχνολογία 48V 
που υιοθετεί η έκδοση της δοκιμής μας. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια έξτρα μπαταρία κάτω από το κάθισμα 
του συνοδηγού, στην οποία αποθηκεύεται ενέργεια που ανακτάται από το φρενάρισμα και το ρολάρισμα. Έπειτα 
η ενέργεια αυτή επαναχρησιμοποιείται μέσω ενός μικρού ηλεκτροκινητήρα, εξασφαλίζοντας μας έτσι ελαφρώς 
χαμηλότερη κατανάλωση αλλά και καλύτερες εκπομπές ρύπων. Ο κινητήρας έχει επίσης τη δυνατότητα απενερ-
γοποίησης των 2 από τους 4 κυλίνδρους σε συνθήκες μειωμένου φόρτου, εξοικονομώντας και με αυτό τον τρόπο 
καύσιμο. Ο οδηγός δε θα καταλάβει κάτι στην πράξη από την όλη διαδικασία.

ΔΟΚΙΜΗ AUDI A3 SPORTBACK
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ΔΟΚΙΜΗ JEEP RENEGADE PHEV 4XE

Jeep Renegade 
PHEV 4xe: 
Εξηλεκτρισμένο… 
μα γνήσιο!

ΤΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΊΑΣ RENEGADE, το μικρό μοντέλο στη γκάμα της Jeep, είναι 
πλέον διαθέσιμο και ως plug-in υβριδικό. Και για όσους δεν είναι ακόμα 
εξοικειωμένοι με τον όρο plug-in υβριδικό, στην πράξη έχουμε να κάνουμε με 
ένα τυπικό υβριδικό μόνο που εδώ μπορείς να το βάλεις στην πρίζα και να το 
φορτίσεις, κερδίζοντας πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για έως και 50 χιλιόμετρα.

Τ ο Jeep Renegade δεν 
είναι νέο, ωστόσο 
το 2019 δέχθηκε 
μια μικρή ανανέω-

ση. Απέκτησε νέους και πιο 
αποδοτικούς κινητήρες και νέα 
στοιχεία εξοπλισμού. Αυτό που 
άλλαξε εξωτερικά είναι οι προ-
φυλακτήρες και τα φώτα που 
πλέον είναι τεχνολογίας LED. 
Μάλιστα τα φώτα ημέρας LED 
αναδεικνύουν ακόμη περισσό-
τερο τους κυκλικούς προβολείς, 
ενώ μικροεπεμβάσεις έγιναν 
και στη μάσκα. Τώρα με την 
έκδοση Plug-in hybrid δεν αλ-
λάζουν πολλά πράγματα σχεδια-
στικά και οι πιο παρατηρητικοί 
θα προσέξουν το λογότυπο 4xe 
πίσω που προδίδει την ύπαρξη 
τετρακίνησης με τη βοήθεια 
ηλεκτροκινητήρα. Υπάρχει 
βεβαίως και μία έξτρα τάπα 
στην πίσω αριστερή πλευρά του 
αυτοκινήτου, όπου φορτίζουμε 
το αυτοκίνητο.

Ευρύχωρη καμπίνα 
με hi-tech πινελιές
Στο εσωτερικό το ανανεωμένο 
Renegade ξεχωρίζει κυρίως 
από τη νέα κεντρική κονσόλα 
με μια ευρύχωρη θήκη για ένα 
smartphone αλλά και διάφο-
ρες άλλες πιο πρακτικές θήκες. 
Ωστόσο, αυτό που βλέπει κανείς 
απευθείας είναι το νέο σύστη-
μα infotainment Uconnect 4ης 
γενιάς που στο αυτοκίνητο της 
δοκιμής είναι στη μέγιστη διά-
σταση 8,4 ιντσών.

Εντελώς νέος στο plug-in υβρι-
δικό Renegade είναι πίνακας ορ-
γάνων, ο οποίος έχει δύο βασικά 
όργανα για τη λειτουργία του 
βενζινοκινητήρα και του ηλε-
κτροκινητήρα. Το ταχύμετρο εί-
ναι αποκλειστικά ψηφιακό εδώ, 
ενώ υπάρχουν ακόμη ενδείξεις 
για τη φόρτιση της μπαταρίας 
και φυσικά τον τύπο της ενέργει-
ας που χρησιμοποιεί το αυτοκί-
νητο ανά πάσα στιγμή. Κατά τα 
άλλα η ποιότητα στην καμπίνα 
είναι η αναμενόμενη για το 
συνολικό ύφος του αυτοκινήτου. 
Τα υλικά δείχνουν ποιοτικά και 
δεμένα μεταξύ τους, ενώ είναι 
μικρές λεπτομέρειες που σε κερ-
δίζουν, όπως μια χειρολαβή στη 
μεριά του συνοδηγού.

Ο χώρος φόρτωσης στο 
Renegade Plug-in hybrid είναι 
ελαφρώς μειωμένος στα 330 
λίτρα αντί για 351 στις απλές 
εκδόσεις. Παρόλα αυτά έχει 
εκμεταλλεύσιμο σχήμα και διπλό 
δάπεδο που εξυπηρετεί.

Το ισχυρότερο Renegade
Το Plug-in υβριδικό σύστημα στο Renegade περι-
λαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία 
11,4 kwh και συνδυάζονται με έναν turbo κινητή-
ρα βενζίνης 1,3 λίτρων 130 ή 180 ίππων όπως στο 
αυτοκίνητο της δοκιμής. Ένας ηλεκτροκινητήρας 
βρίσκεται στον εμπρός άξονα και είναι συνδεδε-
μένος με τον βενζινοκινητήρα και λειτουργεί ως 
γεννήτρια, ενώ ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας 
βρίσκεται στον πίσω άξονα με ενσωματωμένο δια-
φορικό e-axle και αποδίδει 60 ίππους και 250 Nm 
ροπής, κινώντας τους πίσω τροχούς.

Συνδυαστικά λοιπόν το Renegade 4xe αποδίδει 
240 ίππους ή 190 ίππους στην περίπτωση της 
μικρότερης έκδοση κινητήρα, ενώ είναι και τετρα-
κίνητο χωρίς την ύπαρξη όμως κάποιου κεντρικού 
διαφορικού.

Αν χρησιμοποιηθεί το easyWallbox της Jeep, το 
οποίο παρέχεται δωρεάν με το αυτοκίνητο, μία 
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί 2 ώρες, ενώ 
σε μια απλή οικιακή πρίζα η διαδικασία χρειάζε-
ται περίπου 5 ώρες. Μια φόρτιση δίνει αυτονομία 
έως 50 χλμ. ενω αν ξεχάσουμε να φορτίσουμε το 
αυτοκίνητο αυτό δε μας περιορίζει σε κάτι, αφού 
και πάλι το Renegade παραμένει τετρακίνητο και 
μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά για λίγο. Αλλά με τη 
φόρτιση θα πετύχουμε εξαιρετικά χαμηλές τιμές 
μέσης κατανάλωσης, με την επίσημη μέτρηση να 
κάνει λόγο για μόλις 2 λτ/100 χλμ. Στην πράξη αυ-
τό που είδαμε ήταν τιμές που εύκολα έπεσαν στα 
3,0-3,5 λτ./100 χλμ εντός πόλης. Νούμερα εξαιρετι-
κά για ένα Jeep των 1770 κιλών.

Ικανό εντός και εκτός δρόμου
Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα 
οδήγησης. Ως βασική επιλογή είναι το HYBRID, 
όπου θερμικός και ηλεκτρικός κινητήρας λειτουρ-
γούν συνδυαστικά για την καλύτερη απόδοση και 
την καλύτερη οικονομία. Σε συνθήκες εντός πόλης, 
δίνεται προτεραιότητα στον ηλεκτροκινητήρα, ενώ 
όταν μειωθεί το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, 
το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν ένα τυπικό υβριδικό.

Η δεύτερη επιλογή είναι η ELECTRIC, όπου το 
σύστημα προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για 
περίπου 50 χλμ. Σε αυτή την επιλογή το αυτοκίνη-
το μπορεί να κινηθεί πλήρως ηλεκτρικά σε ταχύ-
τητες έως και τα 130 km/h. Η τρίτη επιλογή είναι 
η E-SAVE, όπου διατηρείται το επίπεδο φόρτισης 
της μπαταρίας και ταυτόχρονα ο βενζινοκινητή-
ρας και ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας φορτίζουν τη 
μπαταρία έως και στο 80%.

Οι Plug-in υβριδικές εκδόσεις της Jeep συνδυάζο-
νται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων. 
Αυτό που έχει όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
εδώ είναι οι επιδόσεις, οι οποίες είναι και με 
διαφορά οι καλύτερες που θα βρει κανείς σε ένα 
Renegade. Για την ακρίβεια είναι εξαιρετικές για 
SUV, ανεξαρτήτου συστήματος κίνησης, με την 
επιτάχυνση 0-100 km/h να γίνεται σύμφωνα με τη 
Jeep σε μόλις 7,1 δευτερόλεπτα!

Όσον αφορά στη συνολική αίσθηση, αυτή είναι 
πρωτόγνωρη για ένα Jeep. Το αυτοκίνητο είναι 
εντελώς αθόρυβο εντός πόλης και γενικά πολύ 
ήσυχο ακόμη και στον ανοιχτό δρόμο. Σε ένα 
ταξίδι ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της χρήσης, ενώ η συνολική ηχομόνωση 
ικανοποιεί πολύ.

Όσον αφορά στο σύστημα τετρακίνησης, αυτό έχει 
δύο προγράμματα λειτουργίας. Το 4WD LOCK 
εμπλέκει μόνιμα την τετρακίνηση σε ταχύτητες 
έως 15 km/h με σταθερή παροχή ροπής στους δύο 
άξονες. Μάλιστα εδώ, σε σύγκριση με ένα παραδο-
σιακό μηχανικό σύστημα τετρακίνησης, ο ηλεκτρο-
κινητήρας παρέχει άμεση ροπή στους πίσω τρο-
χούς, ακόμη και αν η μπαταρία δεν είναι επαρκώς 
φορτισμένη. Διαθέσιμο είναι και το 4WD LOW, το 
λεγόμενο “αργό” για ακόμη καλύτερη πρόσφυση σε 
πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Πέρα όμως από 
αυτά τα δύο, ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει το σύ-
στημα Jeep Selec-terrain σε 5 άξονες ανάλογα με 
τη χρήση: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και Rock.

Αρχική τιμή Jeep Renegade 
PHEV 4xe Limited: 41.000€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
(έκδοση S): 43.700€
*Περιλαμβάνεται πρόγραμμα 
ECO BONUS με έκπτωση, 
δωρεάν μεταλλικό χρώμα, 
δωρεάν easyWallbox, 4ετης 
εργοστασιακή εγγύηση (έως 
160.000 χλμ) και 4ετής 
υπηρεσία οδικής βοήθειας.

Τιμές και  
εξοπλισμός
Το Renegade Plug-
in Hybrid Limited 
κοστίζει 41.000 ευρώ, 
σχεδόν τα διπλάσια 
χρήματα από ένα 
βασικό Renegade, 
αφού το μοντέλο 
στην έκδοση βενζίνης 
ξεκινά από τις 
18.300 ευρώ. Βεβαια 
εδώ έχουμε και τη 
διπλάσια ισχύ, με 
240 ίππους αντί για 
120, τους διπλάσιους 
κινητήριους τροχούς, 
αφού έχουμε και 
τετρακίνηση και τη 
μισή και πιο κάτω 
κατανάλωση.
Για να το δούμε όμως 
λίγο πιο σωστά, ένα 
δικίνητο Renegade 
Limited, αυτόματο 
και με 150 ίππους 
κοστίζει 24.600 
ευρώ που και πάλι 
η διαφορά είναι 
σεβαστή. Αν όμως 
χρειάζεται κανείς 
την τετρακίνηση και 
βεβαίως τις επιδόσεις 
του ηλεκτροκινητήρα, 
τότε ίσως δει με 
άλλο μάτι την 
έκδοση 4xe, η οποία 
μάλιστα έχει λιανική 
τιμή προ φόρων 
περίπου 32.000 
ευρώ που σημαίνει 
μηδενικό φόρο για 
χρήστη εταιρικού 
αυτοκινήτου.

Αρνητικά
•  Εργονομία διακοπτών στην κονσόλα

•  Τιμή

•  Χώρος φόρτωσης

Θετικά
•  Κατανάλωση

•  Αμεσότητα συστήματος τετρακίνησης

•  Ικανότητες εκτός δρόμου

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Jeep Renegade PHEV 4xe
Κινητήρας: 1.332cc

Ισχύς βενζινοκινητήρα: 180 hp/5.750 rpm

Ροπή βενζινοκινητήρα: 270 Nm/1.850 rpm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 60 hp

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 250 Nm

Συνδυαστική ισχύς: 240 hp

0-100 km/h: 7,1 sec

Τελική ταχύτητα: 199 km/h

Μέση κατανάλωση*: 2 lt/100km

Εκπομπές CO2: 46 g/km

Βάρος: 1.770 kg

Ρεζερβουάρ: 36,5 lt

Ηλεκτρική αυτονομία: 50 km

Χώρος αποσκευών: 330 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP
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Όλα όσα πρέπει 
να γνωρίζουμε 
για τα υβριδικά 
και ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα
Η ΕΞΕΛΊΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΊΝΗΣΗΣ έχει 
φέρει μια σειρά από νέες τεχνολογίες στα 
συστήματα κίνησης. Η σταδιακή μετάβαση 
από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης 
στα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει ήδη 
ξεκινήσει!

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα! Ακούγεται φουτουριστικό κι όμως, 
υπάρχουν σήμερα και πρακτικά μπορεί να τα αποκτήσει 
ο καθένας. Τι είναι όμως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σε 
ποιες κατηγορίες χωρίζονται βάση των τεχνολογιών που 

υιοθετούν;

Οι τέσσερις τεχνολογίες  
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για 
την κίνηση του, ωστόσο πίσω από αυτό το αποτέλεσμα, κρύβεται 
μια ολόκληρη διαδικασία συσσώρευσης ή και παραγωγής της 
ενέργειας που χρησιμοποιείται.

Ηλεκτροκίνητα οχήματα με μπαταρίες – BEV: Σε αυτή την κα-
τηγορία ανήκουν τα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με 
ηλεκτρική ενέργεια από τις μπαταρίες τους. Η φόρτιση των μπατα-
ριών γίνεται μόνο από το ηλεκτρικό δίκτυο, σε μια οικιακή πρίζα 
ή σε έναν ταχυφορτιστή.

Ηλεκτροκίνητα οχήματα με μπαταρίες και μονάδα επέκτασης αυ-
τονομία – EREV: Τα λεγόμενα “Extended Range Electric Vehicles 
– EREV” είναι και πάλι ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες. Ωστόσο, 
διαθέτουν και έναν μικρό κινητήρα εσωτερικής καύσης με συμβα-
τικό καύσιμο (συνήθως βενζίνη) που συνδυάζεται με μια ηλεκτρι-
κή γεννήτρια. Ο θερμικός κινητήρας κινεί την ηλεκτρική γεννήτρι-
α, η οποία παράγει ενέργεια και την αποθηκεύσει στις μπαταρίες 
του ηλεκτροκινητήρα. Πρακτικά, το όχημα συνεχίζει και κινείται 
με τον ηλεκτροκινητήρα, έχοντας όμως αυξημένη εμβέλεια.

Επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα – PHEV: Τα Plug-in Hybrid 
είναι προς το παρόν τα πιο διαδεδομένα εξηλεκτρισμένα οχήματα 
και πρακτικά ισορροπούν ανάμεσα στα κλασικά υβριδικά και στα 
αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι εφοδιασμένα με μπαταριες 
που τους επιτρέπει την κίνηση ως αμιγώς ηλεκτρικά. Συνήθως 
όμως, η πλήρως ηλεκτρική κίνηση γίνεται για ορισμένο αριθμό χι-
λιομέτρων ή μέχρι κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα (ανάλογα με το 
μοντέλο και τον κατασκευαστή). Τα PHEV μπορούν να επαναφορ-
τιστούν όπως και τα BEV αφού διαθέτουν υποδοχή για σύνδεση 
με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, αυτό που τα διαφο-
ροποιεί είναι ότι διαθέτουν και κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο 
οποίος κινεί το όχημα είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τον 
ηλεκτροκινητήρα για χαμηλότερη κατανάλωση και ρύπους.

Ηλεκτροκίνητα οχήματα με κυψέλες καυσίμου – FCEV: Η τεχνολο-
γία κυψελών καυσίμου (fuel cells) είναι η λιγότερο διαδεδομένη 
κι αυτό λόγω της έλλειψης πρατηρίων ανεφοδιασμού. Τα οχήματα 
αυτά κινούνται με ηλεκτροκινητήρες όπως τα αμιγώς ηλεκτρικά 
BEV. Η ενέργεια όμως παράγεται από μονάδα κυψελών καυσίμου 
που λειτουργεί με καθαρό υδρογόνο, που αποθηκεύεται στο όχη-
μα, και οξυγόνο που λαμβάνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Από 
την χημική αντίδραση παράγεται καθαρό νερό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι συμβαίνει με τα υβριδικά 
αυτοκίνητα;
Η σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση περνά 
από το σημαντικό στάδιο των υβριδικών αυτοκινή-
των. Η ιδέα των υβριδικών οχημάτων δεν είναι και-
νούργια, αφού το πρώτο υβριδικό μαζικής παραγω-
γής κυκλοφόρησε πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. 
Σαν τεχνολογία, τα υβριδικά οχήματα χωρίζονται 
σε τρεις βασικές κατηγορίες κι αυτό σύμφωνα με 
τον τρόπο λειτουργίας τους. Ωστόσο, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα κατηγοριοποιεί 
όλα ως Hybrid Electric Vehicles – HEV. Όλα τα 
υβριδικά συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης 
με ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί με ηλεκτρική 
ενέργεια και αποθηκεύεται σε μπαταρίες.

Τα HEV δεν απαιτούν διαδικασία εξωτερικής 
φόρτισης σε ηλεκτρικό δίκτυο. Αντιθέτως επανα-
χρησιμοποιούν ενέργεια που ανακτάται κατά το 
φρενάρισμα ή την κίνηση του οχήματος. Η χρήση 
του ηλεκτροκινητήρα μειώνει το φορτίο του θερμι-
κού κινητήρα στην εκκίνηση και στην επιτάχυνση, 
μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση και 
τα επίπεδα εκπομπών ρύπων. Μάλιστα κάποια 
υβριδικά μοντέλα έχουν τη δυνατότητα και κίνησης 
αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για πολύ περι-
ορισμένη εμβέλεια με χαμηλή ταχύτητα, όπως για 
παράδειγμα στο κέντρο μιας πόλης.

Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότερα 
οχήματα τείνουν να χαρακτηρίζονται ως υβριδι-
κά. Ωστόσο, πολλά από αυτά δεν ανήκουν στην 
κατηγορία των πλήρως υβριδικών αυτοκινήτων 
αλλά έχουν ενσωματώσει διάφορες μικροϋβριδικές 
εφαρμογές. Μία σημαντική παράμετρος που χα-
ρακτηρίζει τη λειτουργία τους είναι ο συντελεστής 
υβριδοποίησης. Αυτός υπολογίζεται ως ο λόγος 
της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα (ή των ηλεκτροκι-
νητήρων) και της συνολικής ισχύος του οχήματος 
(άθροισμα της ισχύος του θερμικού κινητήρα και 
του ηλεκτροκινητήρα ή των ηλεκτροκινητήρων). 
Έτσι τα υβριδικά οχήματα χωρίζονται σε τρεις 
υποκατηγορίες:

Μικροϋβριδικά (Micro Hybrid): Είναι τα οχήματα 
που διαθέτουν συστήματα αυτόματης διακοπής 
και επανεκκίνησης του κινητήρα (stop and start). 
Διαθέτουν έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα ισχύος 
4kW-6kW, ενώ έχουν συντελεστή υβριδοποίησης 
ενδεικτικά ίσο με 5%. Προσφέρουν μία εκτιμώμενη 
βελτίωση της κατανάλωσης ίση με 5%-7%.

Ελαφρώς Υβριδικά (Mild Hybrid): Εκτός από τη 
λειτουργία stop and start, τα Mild Hybrid οχήμα-
τα έχουν και τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας. 
Συνδυάζουν έναν θερμικό κινητήρα (βενζίνης ή πε-
τρελαίου) με μια μίζα/γεννήτρια και μια μπαταρία 
μικρής χωρητικότητας. Η ενέργεια που ανακτάται 
τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα (ή περισσότε-
ρους) ισχύος 10-15kW, ο οποίος και λειτουργεί 
επικουρικά μειώνοντας το φορτίο του θερμικού κι-
νητήρα στην εκκίνηση ή στην επιτάχυνση. Τα Mild 
Hybrid οχήματα έχουν συντελεστή υβριδοποίησης 
ενδεικτικά ίσο με 10%, ενώ αναμένεται βελτίωση 
της κατανάλωσης από 12% έως 18%.

Πλήρως Υβριδικά (Full Hybrid): Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν τα οχήματα με το μεγαλύτερο 
συντελεστή υβριδοποίησης που ενδεικτικά είναι 
ίσος με 25% και μπορούν να πετύχουν βελτίωση 
της κατανάλωσης ίση με 20-25%. Τα Full Hybrid 
μοντέλα διαθέτουν έναν ή περισσότερους ηλεκτρο-
κινητήρες ισχύος από 30kW έως 50kW και εκτός 
από υποβοήθηση στον θερμικό κινητήρα μπορούν 
να κινήσουν το όχημα και πλήρως με ηλεκτρική 
ενέργεια (EV Mode), με περιορισμένη εμβέλεια και 
ταχύτητα.

Στα πλήρως υβριδικά, το όχημα κινείται με προτε-
ραιότητα στον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αναλαμ-
βάνει από στάση και στις χαμηλές ταχύτητες. Όσο 
η ταχύτητα του οχήματος ανεβαίνει ή αυξάνεται 
η απαίτηση σε ισχύ, ο θερμικός κινητήρας συνερ-
γάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα και κινούν τους 
τροχούς ταυτόχρονα. Σε μεγαλύτερες ταχύτητες 
(πχ σε έναν αυτοκινητόδρομο) το όχημα κινείται 
αποκλειστικά με τον θερμικό κινητήρα.
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ΔΟΚΙΜΗ OPEL CORSA-E

ΤΟ CORSA-E ΒΑΖΕΊ ΔΥΝΑΤΑ ΤΗΝ OPEL 
στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, αφού είναι 
το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της μοντέλο! 
Ακόμη και αν αυτό δεν είναι ορατό, αφού εκ 
πρώτης δείχνει ίδιο με τα υπόλοιπα Corsa. 
Είναι όμως;

“e” όπως 
“electricity”

Το Corsa-e είναι ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για την Opel και 
πρακτικά ένα αυτοκίνητα που κανείς δε θα μπορούσε να υπο-
ψιαστεί ότι είναι ηλεκτρικό. Σχεδιαστικά είναι σχεδόν ίδιο με ένα 
βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο Corsa με τις διαφορές να εντο-

πίζονται στην απουσία εξάτμισης, στα σχετικά λογότυπα και φυσικά το 
πιο ευδιάκριτο χαρακτηριστικό, στις πιο αεροδυναμικές ζάντες αλουμι-
νίου. Και είναι ένα μοντέλο σχετικά προσιτό στο να τα αποκτήσει κανείς, 
τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το Corsa-e κοστίζει 32.500 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το όφελος από 
την κρατική επιδότηση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Σίγουρα ακριβότε-
ρο από ένα απλό Corsa, όμως το ηλεκτρικό προσφέρει πολύ καλύτερες 
επιδόσεις, πλήρες πακέτο εξοπλισμού, απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφο-
ρίας και κυρίως δε θα χρειαστεί ποτέ καύσιμο, μειώνοντας δραστικά τα 
κόστη μετακίνησης. Ταυτόχρονα είναι και πιο οικολογικό, αφού εκπέμπει 
μηδενικούς ρύπους.

Ηλεκτροκίνητο  
με 136 ίππους
Κάτω από το καπό του Corsa-e βρίσκου-
με περισσότερες αλλαγές από ότι σε ολό-
κληρο το υπόλοιπο αυτοκίνητο. Κι αυτό 
γιατί δεν υπάρχει κινητήρας βενζίνης ή 
πετρελαίου. Στον εμπρός άξονα βρίσκε-
ται ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 136 
ίππων, ο οποίος και τροφοδοτείται από 
μια μπαταρία ιόντων λιθίου 50 kwh, η 
οποία βρίσκεται κατανεμημένη στο δά-
πεδο και κάτω από τα εμπρός και πίσω 
καθίσματα. Αυτή η μπαταρία δίνει στο 
Corsa-e αυτονομία της τάξεως των 337 
χλμ. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλα τα 
ηλεκτρικά μοντέλα, ένα τέτοιο νούμερο 
είναι εφικτό κυρίως σε κίνηση εντός 
πόλης, όπου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
ανάκτηση ενέργειας από το φρενάρισμα. 
Ακόμη και σε ταξίδι όμως, το ηλεκτρικό 
Corsa θα ταξιδέψει για τουλάχιστον 280-
300 χιλιόμετρα πριν χρειαστεί και πάλι 
φόρτιση.

Η διαδικασία φόρτισης σε μια απλή 
οικιακή πρίζα απαιτεί σχεδόν 1 ημέρα, 
ωστόσο σε ένα wallbox 7kw μια πλήρη 
φόρτιση ολοκληρώνεται σε 7,5 ώρες. 
Που σημαίνει ότι βάζοντας το αυτοκίνη-
το για φόρτιση τη νύχτα είναι υπερ-αρ-
κετό για να το βρούμε “γεμάτο” το 
επόμενο πρωϊ. Φυσικά και το σύστημα 
στο Corsa-e υποστηρίζει και ταχυφόρτι-
ση έως 100kw, όπου παίρνουμε το 80% 
της φόρτισης σε περίπου 30 λεπτά.

Γνώριμο εσωτερικό
Το εσωτερικό στο Corsa-e είναι αντίστοιχο με το 
απλό Corsa. Ταμπλό, τιμόνι και κονσόλα είναι ίδια 
με τα συμβατικά μοντέλα, ωστόσο εδώ βρίσκουμε 
έναν νέο πίνακα οργάνων. Αυτός είναι ψηφιακός 
και περιλαμβάνει ενδείξεις για τη στάθμη της 
μπαταρίας αλλά και τη διαχείριση της ενέργειας 
από και προς τη μπαταρία. Η οθόνη του συστή-
ματος infotainment στο κέντρο του ταμπλό έχει 
διαγώνιο 10’’ στις πλουσιότερες εκδόσεις και 7’’ 
στις πιο βασικές, ενώ διαθέτει ελληνικό menu και 
είναι αρκετά εύχρηστη.

Χωρίς αλλαγές είναι και η υπόλοιπη καμπίνα, 
όπου βρίσκουμε καλές θήκες για μικροαντι-
κείμενα, θήκη επαγωγικής φόρτισης κινητού 
τηλεφώνου και ένα πολύ ευρύχωρο ντουλαπά-
κι συνοδηγού. Στις πίσω θέσεις ο χώρος είναι 
μέτριος για τα δεδομένα της κατηγορίας, ωστόσο 
δύο ενήλικες θα βολευτούν χωρίς σημαντικές 
παραχωρήσεις για αστικές μετακινήσεις.

Ο χώρος φόρτωσης στο ηλεκτρικό Corsa είναι 
στα 267 λίτρα και είναι μικρότερος από ότι στις 
συμβατικές εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου. 
Ωστόσο, κάτω από το δάπεδο δεν υπάρχει κά-
ποιος έξτρα χώρος για τη ρεζέρβα αλλά ούτε για 
την αποθήκευση των απαραίτητων καλωδίων για 
τη φόρτιση του οχήματος.

Πως είναι στο δρόμο;
Με μία λέξη αθόρυβο! Οδηγείς λοιπόν και δεν 
ακούς τίποτα απολύτως, μόνο τον αέρα που 
χαϊδεύει το αμάξωμα και το ρολάρισμα των ελα-
στικών στο δρόμο. Μια αίσθηση που συνηθίζεις 
αμέσως και βεβαίως αρέσει πολύ. Ωστόσο το πιο 
εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι οι επιδόσεις. 
Το κιβώτιο είναι μονής σχέσης και πρακτικά 
προσφέρει ασταμάτητη παροχή ροπής από το 
μηδέν. Οι 136 ίπποι και τα 260 Nm είναι διαθέσι-
μα άμεσα, ανεξαρτήτου ταχύτητας. Και αυτό στην 
πράξη μεταφράζεται σε γρήγορες επιταχύνσεις 
από στάση ή εν κινήσει. Μάλιστα για το τυπικό 
0-100 κμ/η, το Corsa-e χρειάζεται 8,1 δευτερόλε-
πτα, επίδοση που αντιστοιχεί σε πολύ γρηγορότε-
ρα αυτοκίνητα από ένα Corsa.

Υπάρχουν διαθέσιμα τρία προφίλ οδήγησης, Eco, 
Normal, Sport. Όπου στο Sport είναι διαθέσιμη 
όλη η ισχύς, ενώ στο Eco η απόδοση μειώνεται 
αισθητά προκειμένου να υπάρξει χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας και βεβαίως μεγαλύτερη 
αυτονομία. Μάλιστα στην επιλογή Β στο κιβώτιο 
ταχυτήτων, ενισχύεται η ανάκτηση ενέργειας και 
είναι πιο αισθητή η επιβράδυνση όταν αφήνουμε 
το δεξί πεντάλ.

Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, το Corsa-e 
έχει διαφοροποιήσεις στην ανάρτηση προκει-
μένου να διαχειριστεί τα επιπλέον 355 κιλά που 
ζυγίζει η μπαταρία. Είναι ελαφρώς πιο σκληρό σε 
αίσθηση από ένα βενζινοκίνητο Corsa, ενώ έχει 
και οριακά αυξημένα μετατρόχια και μεταξόνι-
ο για καλύτερο πάτημα στο δρόμο. Αν πάντως 
εξαιρέσουμε το γεγονός ότι κινείται αθόρυβα, 
έχει πολύ περισσότερη δύναμη από αυτή που θα 
χρειαστεί ένας καθημερινός οδηγός και φυσικά 
θα προσπεράσει χωρίς δισταγμό ακόμη και σε 
ανηφορικό δρόμο.

Αρνητικά
•  Χώρος αποσκευών και 

απουσία πρόβλεψης για 
ρεζέρβα ή καλώδια

•  Σχεδίαση εσωτερικού

•  Ενδείκνυται κλειστό 
parking με ταχυφορτιστή 
wallbox

Θετικά
•  Ευκολοδήγητο και ευέλικτο

•  Αυτονομία

•  Επιδόσεις

Opel Corsa-e:
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ΔΟΚΙΜΗ MERCEDES-BENZ GLA 200

Mercedes-
Benz GLA 200: 
Ομορφότερη 
και πιο  
άνετη

Από την πρώτη 
κιόλας ματιά, η 
νέα GLA δε θυ-
μίζει σε τίποτα 

το μοντέλο που αντικα-
τέστησε. Ακολουθεί τις 
σχεδιαστικές γραμμές 
της νέας A-Class, ενώ 
έχει αλλάξει γενικά 
σχήμα και ύφος. Παρόλο 
που το μήκος της έχει 
μειωθεί ελαφρώς σε σύ-
γκριση με την προηγού-
μενη GLA, η νέα γενιά 
είναι ελαφρώς φαρδύτε-
ρη και κυρίως αισθητά 
ψηλότερη. Είναι ένα 
γνήσιο SUV σε σχήμα, 
με πολύ κοντούς προβό-
λους και ένα μεγαλύτερο 
μεταξόνιο.

Αρνητικά
•  Έντονη επεμβατικότητα του 

συστήματος διατήρησης 
λωρίδας

•  Χώρος αποσκευών

•  Διακοσμητικοί αεραγωγοι 
και εξατμισεις που δεν 
εξυπηρετούν κάποιο σκοπό

Θετικά
•  Σχεδίαση

•  Τεχνολογία οθονών στο εσω-
τερικό

•  Οδική συμπεριφορά και άνεση

 
Τιμές  
και εξοπλισμός
Οι τιμές της Mercedes-Benz 
GLA ξεκινούν από τις 36.969 
περίπου για τη βασική GLA 200 
με αυτόματο κιβώτιο ενώ οι εκ-
δόσεις diesel κοστίζουν από τις 
37.017 ευρω, επίσης με αυτόμα-
το κιβώτιο. Ο εξοπλισμός βέβαια 
περιλαμβάνει σχεδόν πάντα, 
τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε 
ανέσεις και ευκολίες. Σχεδόν… τα 
πάντα όμως, αφού δεν υπάρχουν 
ως στάνταρ για παράδειγμα οι 
μεγάλες οθόνες στο ταμπλό κατά 
τη γνώμη μας οφείλει να τις επι-
λέξει κάθε οδηγός μιας GLA.

Hi-Tech εικόνα στο εσωτερικό
Η εικόνα στο εσωτερικό της νέας GLA είναι αρκετά γνώριμη κι αυτό 
γιατί ακολουθεί τη νέα λογική της Mercedes που βλέπουμε πλέον στα 
μοντέλα της και κυρίως στις A-Class, B-Class και C-Class. Έτσι λοιπόν 
την παράσταση κλέβει το Mercedes-Benz-User-Experience (MBUX) με 
τις δύο οθόνες σε ένα ενιαίο πάνελ στο ταμπλό. Μία σε ρόλο πίνακα 
οργάνων και μία σε ρόλο infotainment. Αυτές ο οδηγός μπορεί να τις 
χειριστεί χωριστά από τους διακόπτες αφής στο τιμόνι, αλλά και από ένα 
touchpad στην κονσόλα. Διαθέσιμες είναι ακόμη και φωνητικές εντολές, 
αλλά όχι στα ελληνικά.

Οι δύο αυτές οθόνες έχουν διάμετρο 10,25 ιντσών η καθεμία, είναι 
πολύ λαμπερές και απολαυστικές στο μάτι, όμως αποτελούν προαιρετικό 
εξοπλισμό. Ως στάνταρ υπάρχουν και πάλι δύο οθόνες αλλά στις μόλις 7 
ίντσες και δείχνουν λιγότερο εντυπωσιακές. Θετική σε κάθε περίπτωση 
είναι η αίσθηση που παρέχουν τα υλικά στο ταμπλό και στις πόρτες, ενώ 
ένα ακόμη ιδιαίτερο και όμορφο χαρακτηριστικό αποτελούν οι αεραγω-
γοί του συστήματος κλιματισμού σε σχήμα τουρμπίνας αεροσκάφους.

Συνολικά οι χώροι είναι αισθητά μεγαλύτεροι από την προηγούμενη 
GLA, τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες. Ο οδηγός κά-
θεται 14 εκατοστά ψηλότερα από μία A-Class, ενώ αισθητά είναι αναβαθ-
μισμένος είναι και ο χώρος των αποσκευών, στα 435 λίτρα. Όγκος που 
και πάλι όμως είναι μικρότερος από τους βασικότερους ανταγωνιστές της 
GLA, με το Audi Q3 να έχει χώρο 530 λίτρα και τη BMW X1 595 λίτρα.

GLA 200 με 163 ίππους
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η GLA 200, η οποία και χρησιμο-
ποιεί έναν 4κύλινδρο κινητήρα βενζίνης, μόλις 1.330 κ.εκ. Αποδίδει ισχύ 
163 ίππων και 250 Nm ροπής, και έχει πολύ καλή απόκριση παρά τον 
χαμηλό κυβισμό. Με άλλα λόγια, ο οδηγός δε θα νιώσεις πουθενά ότι στε-
ρείται δύναμης, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο θα είναι φορτωμένο και 
με 4 επιβάτες. Στο κομμάτι των επιδόσεων, η GLA 200 μπορεί σύμφωνα 
με τη Mercedes να κάνει το 0-100 σε 8,7 δευτερόλεπτα.

Η GLA διατίθεται μόνο ως αυτόματη, σε συνεργασία με 7άρι κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη, το οποίο είναι πάρα πολύ ομαλό και σχετικά γρήγορο, 
κυρίως στη σπορ επιλογή. Όσο για τα νούμερα της κατανάλωσης, στα 
χέρια μας η GLA 200 έδειξε κοντά στα 6,6 λτ/100 χλμ. σε ταξίδι στον 
αυτοκινητόδρομο, ενώ σε μικτή χρήση το trip computer έδειξε σε μέσο 
όρο 8 λτ/100 χλμ.

Η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει ακόμη την GLA 250 με 2-λιτρο 
κινητήρα 224 ίππων. Σε πετρέλαιο υπάρχουν τρεις επιλογές με έναν 
2-λιτρο κινητήρα ισχύος από 116 έως 190 ίππους. Στην κορυφή βεβαίως 
βρίσκονται οι εκδόσεις AMG με ισχύ έως 421 ίππους, ενώ διαθέσιμη 
είναι και η 250e, μια plug in υβριδική έκδοση 160 ίππων.

Στο δρόμο με τη GLA
Η μετάδοση της κίνησης στη GLA 200 γίνεται στους εμπρός τροχούς, 
ενώ η συνολική ρύθμιση είναι προσανατολισμένη στην άνεση κυρίως 
σε ασφάλτινο τερέν. Ακόμη κι έτσι όμως, η GLA με τη στάνταρ ανάρτηση 
εμφανίζεται λίγο πιο σφιχτή από ότι αρχικά περιμέναμε και αυτό χωρίς 
να χαλάει το συνολικό επίπεδο άνεσης. Ίσως φανεί λίγο πιο σκληρή 
στους πίσω επιβάτες, κυρίως περνώντας πάνω από κακοτεχνίες. Αρχιτε-
κτονικά όλες οι GLA υιοθετούν ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον 
πίσω άξονα.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ σε αίσθηση, κάτι που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εντός 
πόλης και σε χαλαρές μετακινήσεις. Ωστόσο ένας πιο ενθουσιώδης οδη-
γός θα αναζητήσει αυτή  την έξτρα αίσθηση, παρόλο που τελικά η GLA 
δεν είναι ένα αυτοκίνητο με σπορ χαρακτήρα. Πολύ αποτελεσματικά σε 
κάθε περίπτωση είναι τα φρένα και με καλή αίσθηση στο πεντάλ.

Η ΝΕΑ MERCEDES-BENZ GLA 
είναι δίχως αμφιβολία ομορφότερη 
και ταυτόχρονα πιο άνετη, πιο 
ψηλή και πιο σύγχρονη από την 
προηγούμενη γενιά.
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Peugeot 405 T16: 
Το super-sedan  
των ’90s
ΜΕ ΜΟΝΊΜΗ ΤΕΤΡΑΚΊΝΗΣΗ, 220 ΊΠΠΟΥΣ  
και 235 km/h τελική ταχύτητα, το Peugeot 405 
T16 ήταν το super sedan της δεκαετίας του ’90. 
Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με επιδόσεις και 
χαρακτηριστικά ενός γνήσιου σπορ μοντέλου!

Τ ο Peugeot 405 T16 ήταν ο πρόγονος του σημερινού 508 Sport 
Engineered, το οποίο παρουσίασε η μάρκα στη 210η επέτειό της. Σήμε-
ρα, 30 χρόνια μετά το λανσάρισμα του, το 508 SE επαναπροσδιορίζει το 
concept των sport σεντάν. Αποδίδει 360 ίππους, χάρη στο συνδυασμό 

ενός θερμικού και δύο ηλεκτρικών κινητήρων.

Η οδηγική απόλαυση ήταν πάντα στην καρδιά του DNA της Peugeot. Στις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 γεννήθηκε η πιο sport έκδοση του 405. Απο το λανσά-
ρισμά του το 1987, το Peugeot 405 έφερε τα γονίδια ενός sport σεντάν, αλλά 
ποτέ δεν ήταν διαθέσιμο σε μία ριζοσπαστική έκδοση. Το 1993, λανσαρίστηκε η 
έκδοση Τ16, της οποίας το ακρωνύμιο έχει μία αξιοσημείωτη ιστορική σημασία. 
Κι αυτό γιατί συνεπάγεται το θρύλο του Peugeot 405 Turbo 16, νικητή του Rally 
Dakar το 1989 και το 1990, στο Παρίσι, καθώς και του αγώνα Pikes Peak το 
1988 και το 1989. Διαδέχθηκε το επίσης θρυλικό 205 Turbo 16, διπλό παγκόσμιο 
πρωταθλητή στο Group B ράλι και νικητή του Rally Dakar το 1987 και το 1988.

2-λιτρο turbo, 
τετρακίνητο
Το Peugeot 405 T16 ήταν εξοπλισμέ-
νο με έναν εξαιρετικά εξελιγμένο κι-
νητήρα για τα δεδομένα της εποχής. 
Ιδανικό για οδηγούς που θέλουν να 
συνδυάσουν τις αρετές ενός οικογε-
νειακού αυτοκινήτου με εκείνες ενός 
σπορ μοντέλου για μέγιστη οδηγική 
απόλαυση. Αυτή η sport έκδοση του 
405 προσφέρει πρωτοφανή απόδοση 
για ένα μοντέλο αυτού του τύπου. 
Έτσι, κάτω από το καπό του υπήρχε 
έναν δίλιτρος 4-κύλινδρος κινητήρας 
με turbo της Garett.

Η ισχύς του ήταν στους 196 ίππους, 
η οποία μπορούσε να αυξηθεί στους 
220, λόγω της υπερπίεσης. Η από-
δοσή του ήταν αξιοθαύμαστη εκείνη 
την εποχή, με μέγιστη ταχύτητα τα 
235 km/h και επιτάχυνση 0-100 σε 
μόλις 7 δευτερόλεπτα. Σημαντικό 
του πλεονέκτημα βεβαίως ήταν και 
το σύστημα μόνιμης τετρακίνησης 
με συνεκτικό συμπλέκτη, ο οποίος 
ελέγχει την απώλεια μετάδοσης και 
διανέμει την ροπή εμπρός-πίσω 53% 
και 47% αντίστοιχα.

Σε αντίθεση με το 205 T16, το 405 
Τ16 δεν είχε τους φαρδείς θόλους 
τροχών, αλλά αντιθέτως, διακρίνεται 
για την εξαιρετικά κομψή σιλουέτα 
του. Οι μόνες διαφορές από τα απλά 
405 είναι στις ζάντες 16 ιντσών, 5 
ακτίνων ελαφρού κράματος, αντί για 
τις συνηθισμένες 15 ιντσών. 

Ακόμη, οι πιο προσεκτικοί θα παρα-
τηρούσαν το εργοστασιακό σύστημα 
πλύσης των φαναριών. 

Το 405 Τ16 είναι ένας 
θρύλος στους αγώνες!
Οι φίλοι των αγώνων βέβαια θυμούνται 
περισσότερο το αγωνιστικό 405 Τ16 με 
ισχύ στους 660 ίππους, που κέρδισε το 
Pikes Peak το 1988 και 1989 με τον Ari 
Vatanen και τον Robby Unser στο τιμόνι. 
Ο Vatanen μάλιστα, το 1988 κατέρριψε το 
προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο δεν μπορού-
σε να ξεπεραστεί για 5 ολόκληρα χρόνια 
και αποτέλεσε το θέμα, βάσει του οποίου 
ο Jean-Louis Mourey δημιούργησε την 
ταινία μικρού μήκους «Climb Dance».

Ωστόσο, η αγωνιστικές επιτυχίες συνεχί-
στηκαν και στην έρημο. Το Peugeot 405 
Turbo 16 Rally-Raid με κουπέ αμάξωμα, 
αντικατέστησε το 205 Turbo 16 στην 
αφρικανική άμμο και κέρδισε δύο Rally 
Dakar, το 1989 και το 1990, με τον Ari 
Vatanen στο τιμόνι.

To 405 T16 κληρονόμησε τις ποδιές, τους 
προφυλακτήρες εμπρός και πίσω και μια 
επανασχεδιασμένη πιο αεροδυναμική 
αεροτομή από τον προκάτοχό του, το 405 
Mi16. Η ονομασία του, βρίσκεται στην πί-
σω θύρα του χώρου αποσκευών, αναγρά-
φοντας το μοντέλο και το χαρακτηριστικό 
κόκκινο “T16”.

Συνολικά, κατασκευάστηκαν 1.046 οχή-
ματα, γεγονός το οποίο κάνει το μοντέλο 
περιζήτητο για τους συλλέκτες. Γενικότε-
ρα όμως, το Peugeot 405 έχει καταγράψει 
μία τεράστια εμπορική επιτυχία, κερδί-
ζοντας τον τίτλο του «Αυτοκινήτου της 
Χρονιάς» το 1988 και έχοντας εμπνεύσει 
διαφορετικά είδη διαγωνισμών.

To Renault 4L  
γίνεται 60 χρονών!
TO 2021 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ ΤΑ 60Α ΓΕΝΕΘΛΊΑ ΤΟΥ RENAULT 4L.  
Ενός πραγματικά επιτυχημένου μοντέλου, με περισσότερες από 8 εκ. 
πωλήσεις, σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ετών. Το 4L είναι πολλά 
περισσότερα από ένα αυτοκίνητο. Είναι ένα μοντέλο θρύλος!

Για αυτή την 60ή επέτειο του Renault 4L, έχει δημιουρ-
γηθεί ένα επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων, οι οποίες 
απλώνονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάνοντας 
εκτενή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, 
την 4η και τη 14η μέρα κάθε μήνα της χρονιάς που 
διανύουμε, τα κοινωνικά δίκτυα πλημμυρίζουν με απο-
κλειστικό περιεχόμενο για το μοντέλο, φτιαγμένο από 
τους λάτρεις του μοντέλου και απευθυνόμενο σε αυτούς. 
Περιεχόμενο το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 
συνεντεύξεις από συλλέκτες και διασημότητες. Όλη αυτή 
η δραστηριότητα έχει ως στόχο να μας ταξιδέψει πίσω 
στην ιστορία ενός αυτοκινήτου που έχει αφήσει ανεξίτη-
λο το σημάδι του στην εποχή του.

Ποιο είναι όμως το 4L;
Το 4L (διαβάζεται «κατρ-ελ») πρωτοκυκλοφόρησε το 
1961 και ήταν στην παραγωγή έως και το 1994. Πρα-
κτικά αποτελεί το αντίπαλο δέος του Citroen 2CV. Τα 
δύο γαλλικά μοντέλα μαζί μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, 
εκείνη την εποχή, στα τυπικά αυτοκίνητα πόλης αλλά 
και μικρά οικογενειακά μοντέλα. Το 4L ήταν διαθέσιμο 
με κινητήρες από 600 κ.εκ. έως 1.100 κ.εκ., αν και τα 
περισσότερα μοντέλα κυκλοφόρησαν με έναν βενζινοκι-
νητήρα 750 κ.εκ. και ισχύ περί τους 35 ίππους. Το μο-
ντέλο ήταν διαθέσιμο με κιβώτιο 3 ταχυτήτων και έναν 
χαρακτηριστικό επιλογέα που έβγαινε οριζόντια μέσα 
από το ταμπλό. Μάλιστα, η προέκταση του λεβιέ διέσχιζε 
ολόκληρο το καπό και κατέβαινε κάθετα για να συνδεθεί 
απευθείας πάνω στο κιβώτιο ταχυτήτων που βρισκόταν 
πίσω από τον εμπρός προφυλακτήρα. Όσοι είχαν την 
ευκαιρία να οδηγήσουν ή ακόμη και να καθίσουν μέσα 
σε ένα 4L γνωρίζουν το μοναδικό αυτό χαρακτηριστικό.

Η μετάδοση γινόταν στους εμπρός τροχούς, ενώ υπήρξαν και τετρακίνητες εκδόσεις. 
Μάλιστα το 4L είχε γνωρίσει επιτυχίες και στους αγώνες, ενώ το 1979 και 1980 συμ-
μετείχε και στο ράλλυ Paris-Dakar, τερματίζοντας στην 5η και 3η θέση αντίστοιχα! Το 
Renault 4GTL ήταν μια αγωνιστική έκδοση του Group A που έτρεξε στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ράλλυ.
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Μικρο-ύπνος είναι η 
κατάσταση που βιώνει ο 
οδηγός όταν για κλάσματα 
δευτερολέπτου περνάει σε 
κατάσταση ύπνου, χάνοντας 
την επαφή με το περιβάλλον 
και συχνά και τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου. Δείτε πως τον 
αντιμετωπίζουμε!
Πολλοί οδηγοί έχουν βρεθεί 
σε αυτήν την κατάσταση. 
Μακρινό ταξείδι ιδίως κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, 
αρκετές ώρες στο τιμόνι, 
με τον τελικό προορισμό 
συνήθως να μην απέχει 
πολύ. Ο δρόμος είναι σχεδόν 
άδειος, οι συνεπιβάτες 
κοιμούνται ήδη εδώ και ώρες, 
το ραδιόφωνο φαίνεται να 
παίζει τα ίδια τραγούδια ξανά 
και ξανά. Ξαφνικά το κεφάλι 
του οδηγού γέρνει προς τα 
κάτω. Μετά από κλάσματα 
του δευτερολέπτου ξυπνά και 
αντιδρά ενστικτωδώς για να 
σταματήσει το αυτοκίνητο 
που ήδη βγαίνει από το 
δρόμο ή κινείται στο αντίθετο 
ρεύμα. Μόλις έχει βιώσει το 
microsleep ή στα ελληνικά 
τον μικρο-ύπνο.
Ο μικρο-ύπνος εμπίπτει στην 
κατηγορία των ατυχημάτων 
που προκαλεί η μη προσοχή 
στην οδήγηση, η οποία είναι 
γενικά η πιο συνηθισμένη 
και πιο τραγική αιτία 
δυστυχημάτων. Το ουσιαστικά 
ακυβέρνητο κινούμενο 
αυτοκίνητο μπορεί να 
εγκαταλείψει το δρόμο και να 
συγκρουστεί με οποιοδήποτε 
εμπόδιο ή πεζό ή ποδηλάτη ή 
μπορεί να χτυπήσει το εμπρός 
κινούμενο αυτοκίνητο ή, 
ακόμη χειρότερα, να κινηθεί 
στην αντίθετη πλευρά του 
δρόμου.
Σύμφωνα με τους 
ψυχολόγους, η κούραση 
συχνά προέρχεται από 
επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες. Ακόμα και 
κάποιος που έχει κοιμηθεί 
αρκετά μπορεί να κουραστεί 
μετά από μια μονότονη για 
μεγάλο χρονικό διάστημα 
δραστηριότητα και η οδήγηση 
σε περιβάλλον χωρίς οπτικές 
εναλλαγές είναι μία από 
αυτές.
Υπάρχουν διάφορες 
συστάσεις σχετικά την 
καταπολέμηση του μικρο-
ύπνου. Κάποιοι προτείνουν 
περπάτημα ή άσκηση, έναν 
καφέ ή ένα ενεργειακό ποτό. 
Αυτές οι λύσεις συνήθως 
λειτουργούν για μικρό 
χρονικό διάστημα, αλλά η 
κόπωση μπορεί να επανέλθει 
ακόμη ισχυρότερη. Σύμφωνα 

με τους ειδικούς, δεν υπάρχει 
ιατρικού τύπου παρέμβαση 
ή ειδική διατροφή για το 
μικρο-ύπνο. Η μόνη λύση 
είναι η ξεκούραση. Το ιδανικό 
είναι να σταματήσουμε, να 
βάλουμε το κάθισμα πίσω και 
να κοιμηθούμε έστω για 15 
λεπτά.
Τα σύγχρονα αυτοκίνητα 
έχουν διάφορες λειτουργίες 
ανίχνευσης κόπωσης, 
οι οποίες συνήθως 
προειδοποιούν τους οδηγούς 
μόνο όταν το επίπεδο της 
κούρασης έχει περάσει ένα 
συγκεκριμένο όριο. Ακόμα 
και τότε, κάποιοι οδηγοί 
απλά αγνοούν αυτές τις 
προειδοποιήσεις, φέρνοντας 
τον εαυτό τους σε πρόσκαιρη, 
παροδική εγρήγορση.
Παρόλα αυτά, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ένα σύγχρονο 
μοντέλο μπορεί να σώσει έναν 
οδηγό που αντιμετωπίζει 
μικρο-ύπνο. Το σύστημα 
διατήρησης του αυτοκινήτου 
στη λωρίδα κυκλοφορίας 
θα το κρατήσει στη σωστή 
πορεία παρέχοντας σχετική 
ειδοποίηση εγρήγορσης 
στον οδηγό. Τα μοντέλα που 
είναι εφοδιασμένα με το 
σύστημα Emergency Assist 
(ή όπως αυτό ονομάζεται από 
διάφορους κατασκευαστές) 
μπορούν να σταματήσουν 
εάν είναι απαραίτητο και να 
ανάψουν τα φώτα κινδύνου.

Συμφέρει 
το leasing 
αυτοκινήτου;  
Τι να 
προσέξουμε!
ΤΊ ΕΊΝΑΊ Η ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΚΗ ΜΊΣΘΩΣΗ 
ΚΑΊ ΠΩΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΕΊ; Δείτε τα 
οφέλη αλλά και πως μπορείτε να έχετε 
καινούργιο αυτοκίνητο κάθε λίγα χρόνια, 
πληρώνοντας μόνο ένα σταθερό μίσθωμα

Η λειτουργική μίσθωση είναι γνωστή και ως χρονομίσθωση ή 
leasing και αφορά στη μίσθωση αυτοκινήτων μέσω εταιρίας 
ενοικίασης. Το leasing είναι ιδιαίτερα γνωστό στον επιχειρη-
ματικό κόσμο, καθώς προσφέρει πρακτικές και συμφέρουσες 
λύσεις μετακίνησης. Η κύρια διαφορά με την χρηματοδοτική 
μίσθωση (financial leasing) είναι ότι ο μισθωτής πληρώνει 
απλά την χρήση του οχήματος με όλες τις σχετικές υπηρεσίες 
που του παρέχονται και όχι την κτήση αυτού. Η λειτουργική 
μίσθωση απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες οποιασδήποτε νομι-
κής μορφής, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελμα-
τίες.

Στην περίπτωση του leasing, ο μισθωτής απαλλάσσεται από 
ρίσκα και αβεβαιότητα σε θέματα συντήρησης, αλλαγής ελα-
στικών, ατυχημάτων και βεβαίως της μεταπώλησης, ενώ δεν 
πληρώνει ούτε ασφάλεια αλλά και ούτε τέλη κυκλοφορίας. Στην 
πράξη μισθώνει το αυτοκίνητο με το μήνα, μέσω κάποιας εται-
ρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ στο τέλος του μισθώματος 
το αυτοκίνητο επιστρέφεται σε αυτήν.

Ποια είναι τα οφέλη  
του leasing;
Τα οφέλη που προκύπτουν για τον μι-
σθωτή είναι πολλαπλά. Όπως αναφέραμε 
παραπάνω, ο μισθωτής απαλλάσσεται από 
θέματα συντήρησης, ασφάλειας και τελών 
κυκλοφορίας. Ακόμη απαλλάσσεται από τον 
οικονομικό προβληματισμό και τη διαχει-
ριστική αβεβαιότητα του εταιρικού στόλου. 
Ειδικά όταν πρόκειται για εταιρίες που 
έχουν στο στόλο τους δεκάδες αυτοκινή-
των. Δεν απαιτείται δέσμευση κεφαλαίων, 
καθώς κάθε μήνα καταβάλλεται το μηνιαίο 
μίσθωμα του κάθε οχήματος. Ταυτόχρονα 
προκύπτουν και φορολογικά οφέλη αφού το 
μίσθωμα εκπίπτει 100% από τα έξοδα μιας 
επιχείρησης.

Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει το καινού-
ριο αυτοκίνητο της αρεσκείας του και με 
τον εξοπλισμό της επιλογής του. Το μίσθω-
μα συνήθως είναι έως και 5 έτη, ενώ με το 
πέρας το όχημα επιστρέφει στην εταιρεία 
ενοικίασης. Ο ενδιαφερόμενος στη συνέχει-
α μπορεί να επιλέξει ένα άλλο καινούργιο 
αυτοκίνητο για να συνεχίσει το μίσθωμα 
του, ενώ πολλές εταιρείες ενοικίασης του 
δίνουν και τη δυνατότητα να αγοράσει το 
αυτοκίνητο που μισθώνει αυτά τα χρόνια.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ

Τέλος, σύμφωνα με το νόμο, ο 
χρήστης του μισθωμένου οχήματος 
επιβαρύνεται φορολογικά για τη 
χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Εδώ 
σημαντικό ρόλο παίζει η λιανική 
τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ), η οποία 
διαμορφώνεται σε έξι κλίμακες. Το 
ποσοστό που βεβαιώνεται ως επι-
πλέον εισόδημα διαμορφώνεται ως 
εξής ανάλογα με τη λιανική τιμή 
προ φόρων:

4% από 0 έως 14.000 ευρώ

20% από 14.001 έως 17.000 ευρώ

33% από 17.001 έως 20.000 ευρώ

35% από 20.001 έως 25.000 ευρώ

37% από 25.001 έως 30.000 ευρώ

20% από 30.001 ευρώ και άνω

Τι περιλαμβάνει  
το μηνιαίο μίσθωμα;
Η λειτουργική μίσθωση περιλαμβάνει εκτός από την 
παροχή ενός καινούριου αυτοκινήτου και όλα τα έξοδα 
που ενδεχομένως προκύπτουν, εκτός από το καύσιμο. 

Αυτό σημαίνει πως παρέχεται πανελλαδική εξυπηρέ-
τηση, μικτή ασφάλιση των οχημάτων, όλες τις εργα-
σίες συντήρησης και επισκευής, πληρωμή των τελών 
κυκλοφορίας, διαχείριση πιθανών ατυχημάτων, οδική 
βοήθεια σε όλη την Ελλάδα και αυτοκίνητο αντικατά-
στασης σε περίπτωση ακινησίας.

Τι πρέπει να προσέξει  
ο μισθωτής;
Η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί κάποιος 
είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα. Υπάρχουν 
πολλά ονόματα στο χώρο, ωστόσο η επιλογή θα 
πρέπει να είναι προσεκτική, αφού πρακτικά είναι 
μια σχέση συνεργασίας και όχι απλά η παροχή ενός 
αυτοκινήτου. 
Επίσης, το συμβόλαιο μίσθωσης και οι παροχές 
(όπως π.χ. ο περιορισμός χιλιομέτρων) είναι κάτι 
που θα πρέπει να απασχολήσει για να μη βρεθεί κα-
νείς προ εκπλήξεως τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως 
είναι το ύψος του μηνιαίου μισθώματος σε συνδυα-
σμό με την προκαταβολή.

Μικρο-ύπνος κατά την οδήγηση  
και πως αντιμετωπίζεται

Ο δεκάλογος αντιμετώπισης 
του μικρο-ύπνου
•  Ξεκουραζόμαστε αρκετά πριν οδηγήσουμε
•  Αν συνήθως πηγαίνουμε νωρίς για ύπνο, καλό 

θα είναι να μην οδηγούμε αργά τη νύχτα
•  Εάν δεν είμαστε πρωινοί τύποι, ας μην 

οδηγούμε το ξημέρωμα
•  Προγραμματίζουμε το ταξίδι μας καλά
•  Κάνουμε κανονικά διαλείμματα κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού
•  Σταματάμε σε ένα ασφαλές μέρος όταν 

νιώθουμε τα πρώτα σημάδια κόπωσης και 
ξεκουραζόμαστε

•  Κάνουμε ενεργές συζητήσεις με τον 
συνεπιβάτη μας

•  Έχουμε μαζί μας μία κούπα καφέ, ανοίγουμε 
το παράθυρο και ανανεώνουμε τον αέρα στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου

•  Δεν εφησυχαζόμαστε βασιζόμενοι στα 
συστήματα υποβοήθησης. Θα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι βρίσκονται εκεί επικουρικά

•  Η καλύτερη λύση είναι οδήγηση μετά από 
ξεκούραση
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