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Νέο Nissan Qashqai:  
Οι εκδόσεις και οι τιμές  
στην Ελλάδα
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ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΤΈΦΟΥ

ΤΆ ΆΥΤΟΚΊΝΗΤΆ 
ΜΈΓΆΛΏΝΟΥΝ, ΨΗΛΏΝΟΥΝ 
ΚΆΊ “SUVΟΠΟΊΟΥΝΤΆΊ”, 
σε μια μόδα που τείνει να 
γίνει τρέλα! Φυσικά και οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες 
οδηγούν τις τάσεις, ο κόσμος 
ανταποκρίνεται και τα 
τετράτροχα γύρω μας αλλάζουν.

Τρανό παράδειγμα, το κεντρικό αυτοκίνη-
το του τεύχους μας αυτό το μήνα. Το νέο 
Citroen C4 αλλάζει για πάντα τον κόσμο 
των λεγόμενων hatchback. Αποκτά στοι-

χεία crossover, χωρίς να είναι τετρακίνητο. Ταυ-
τόχρονα ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε τυπικά 
hatchback, sedan και coupe σχήματα, δείχνοντας 
ότι η Citroen τολμά το διαφορετικό. Ξανά!

Η Toyota από την άλλη ακολουθεί την τρέλα των 
μικρών SUV. Με το “βαρύ” όνομα Yaris, η νέα 
Cross πρόταση τοποθετείται σε μια κατηγορία 
που είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες. Και 
βάζει στην εξίσωση την τεράστια εμπειρία της 
στην υβριδική τεχνολογία, μαζί με την επιλογή 
της τετρακίνησης. Έτσι το Yaris Cross είναι από 
τα ελάχιστα αυτοκίνητα στην κατηγορία με αυτή 
τη δυνατότητα!

Στη μάχη των τυπικών supermini, η Hyundai 
“ορμά” με το νέο i20, το οποίο αποτελεί μια πολύ 
ευχάριστη έκπληξη. Τολμηρό σχεδιαστικά και 
με εξοπλισμό που θα ζήλευαν και οι πιο ακριβές 
εκδόσεις των ανταγωνιστών του, επαναπροσδι-
ορίζει τον ορισμό value for money στην κατη-
γορία. Την ίδια στιγμή στη Renault κάνουν την 
υπέρβαση και με όπλο το Clio κάνουν την υγρα-
εριοκίνηση πιο προσιτή, στην ίδια τιμή με την 
έκδοση βενζίνης! Και με σχεδόν το μισό κόστος 
σε καύσιμο, το Clio LPG πρακτικά δε χρειάζεται 
“απόσβεση”, ενώ έχει και τις “ευλογίες” της εργο-
στασιακής τοποθέτησης!

Τα είχαμε γράψει και παλιότερα, τα plug-in 
υβριδικά είναι το ενδιάμεσο σκαλοπάτι μέχρι 
την πλήρως ηλεκτρική μετακίνηση! Και το Volvo 
XC40 Recharge με 262 ίππους είναι γρήγορο, 
άνετο και με κατανάλωση που θα ονειρευόταν 
ακόμη και το πιο οικονομικό μικρό! Η αυτοκί-
νηση αλλάζει, πιο γρήγορα από όσο μπορούμε 
να ακολουθήσουμε! Ας καθίσουμε αναπαυτικά 
λοιπόν και ας το απολαύσουμε...

EDITORIAL

Με την ονομασία C4 C-Cross το γαλλικό μοντέλο 
επανήλθε με ένα νέο σχήμα που δείχνει ότι η Citroen 

 προσαρμόζεται στις τάσεις της εποχής. Απλά το κάνει 
με τον δικό της τρόπο!

Η πλέον ενδιαφέρουσα έκδοση του Renault Clio είναι αυτή 
που λειτουργεί με υγραέριο (LPG), αφού το σύστημα διπλού 

καυσίμου τοποθετείται εργοστασιακά και μάλιστα διατίθεται 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση από τις εκδόσεις βενζίνης

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τα επίσημα αποκαλυπτήρια, το 
Toyota Yaris Cross φτάνει και στην ελληνική αγορά, 
βάζοντας τη μάρκα δυνατά στην κατηγορία και των 

λεγόμενων B-SUV

Η Plug-in υβριδική έκδοση του Volvo XC40 ονομάζεται 
Recharge, έχει έναν ηλεκτροκινητήρα, μπαταρία 
και μπορεί να καλύψει όλες τις καθημερινές μας 

μετακινήσεις χωρίς σταγόνα  
βενζίνης!
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια Nissan Qashqai έχουν που-
ληθεί από το 2007, με το μοντέλο να αποτελεί ιδρυτικό μέλος 
της κατηγορίας. Στην Ελλάδα μάλιστα, το Qashqai καταρρίπτει 
το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο, έχοντας πουλήσει σχε-

δόν 38 χιλιάδες αυτοκίνητα μέχρι σήμερα.

Τώρα με τη νέα γενιά Qashqai, η Nissan δίνει μια φρέσκια πρόταση 
στην κατηγορία. Το νέο μοντέλο έχει κομψή σχεδίαση και αναβαθμι-
σμένη ποιότητα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο από την αρχή, με βελ-
τιωμένη χρηστικότητα και νέα υλικά. Προσοχή δόθηκε στην εργονομία 
και αισθητική του επιλογέα ταχυτήτων αλλά και στα διάφορα μπουτόν.

Και φυσικά στο εσωτερικό υπάρχει ένα νέος ψηφιακός κόσμος, με νέο 
σύστημα ψυχαγωγίας στις 9’’, Wi-Fi και ασύρματο Apple CarPlay. Νέος 
και πλήρως ψηφιακός είναι ο πίνακας οργάνων στις 12,3 ίντσες, ενώ το 
προαιρετικό Head-Up Display φτάνει στις 10,8 ίντσες.

Οι κινητήρες του νέου Nissan Qashqai
Το νέο Qashqai θα διατίθεται σε μια γκάμα κινητήρων με υβριδικές 
και ηλεκτρικές επιλογές. Συνοδεύεται από εκδόσεις 2WD όσο και 
4WD, καθώς και με χειροκίνητο 6τάχυτο ή το νέο Xtronic CVT κιβώτιο 
ταχυτήτων. Ο κινητήρας βενζίνης 1.3 DiG-T συνδυάζεται ως στάνταρ 
με υβριδικό σύστημα 12V για βελτιώσεις στην οικονομία καυσίμου και 
στις τιμές CO2 (-4g/km). 

Οι εκδόσεις 2WD είναι διαθέσιμες με 140 ίππους και μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ οι εκδόσεις των 158 ίππων είναι και πάλι με 
κίνηση εμπρός αλλά αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο X-Tronic. Το 
τετρακίνητο Nissan Qashqai συνδυάζεται και αυτό αποκλειστικά με το 
X-Tronic κιβώτιο ταχυτήτων και την ισχυρότερη εκδοχή του 1.3 DiG-T 
κινητήρα, με 158 ίππους. Το σύστημα αυτόματης τετρακίνησης μπορεί 
να λειτουργήσει γύρω από πέντε βασικούς άξονες: Standard, ECO, 
Sport, Snow και Off-Road.

Έκδοση e-Power από το 2022
Στο νέο Qashqai κάνει και το ντεμπούτο του το σύστημα κίνησης 
e-POWER της Nissan. Αυτό αποτελείται από μπαταρία και ένα σύστη-
μα μετάδοσης κίνησης με βενζινοκινητήρα 157 ίππων και ηλεκτρικό 
κινητήρα 140kW. Είναι μια λύση που συνδυάζει την αίσθηση και επι-
τάχυνση ενός ηλεκτρικού οχήματος, αλλά χωρίς την ανάγκη φόρτισης, 
αφού εδώ ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και οι τροχοί κινούνται από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Η συνολική απόδοση της έκδοσης e-POWER είναι 190 
ίπποι και 330 Nm ροπής. Η συγκεκριμένη έκδοση ωστόσο δεν θα είναι 
διαθέσιμη στην ελληνική αγορά πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Εκδόσεις και τιμές
Το νέο Qashqai φτάνει στην Ελλάδα σε 5 επίπεδα εξοπλισμού, ξεκινώντας από τις 24.490 ευρώ 
στην υπερπλήρη “βασική” έκδοση Elite 1.3 DiG-T MHEV με 140 ίππους. Αυτή περιλαμβάνει 
στον εξοπλισμό της στοιχεία όπως προβολείς BI-LED με αισθητήρες φωτός, πίσω φώτα LED, 
ηλεκτρονικό χειρόφρενο, Bluetooth, σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (E-Call), μηχανικό 
κλιματισμό, σύστημα ενεργής πέδησης με αναγνώριση πεζών & δικυκλιστών, υπο-βοήθηση 
τυφλού σημείου διασταύρωσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση 
οδικών σημάτων, cruise control με speed limiter, προειδοποίηση κάθετης κίνησης αντικειμένου 
ή οχήματος κατά την οπισθοπορεία με παρέμβαση, υποβοήθηση υψηλής δέσμης προβολέων, hill 
start assist, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και πολλά ακόμη.

Η έκδοση Premium διαθέτει επιπλέον 
ζάντες αλουμινίου 17’’, αυτόματα ανα-
διπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, 
δερμάτινο τιμόνι και επιλογέα ταχυτή-
των, οσφυϊκή υποστήριξη (2-way) στο 
κάθισμα του οδηγού, πίσω υποβρα-
χιόνιο, κάμερα οπισθοπορίας, 6 ηχεία, 
infotainment με οθόνη 8”, αυτόματο 
διζωνικό κλιματισμό και αισθητήρα 
βροχής. Πιο ψηλά στη γκάμα τοπο-
θετούνται οι εκδόσεις N-Connecta, 
Techna και Techna+ με ακόμη περισ-
σότερα στοιχεία εξοπλισμού.

Οι τιμές του μοντέλου διαμορφώνονται από τις 24.490 ευρώ  
με κίνηση εμπρός, μηχανικό κιβώτιο και 140 ίππους.  
Πιο αναλυτικά:

1.3P DiG-T 140PS Hybrid Elite: 24.490€
1.3P DiG-T 140PS Hybrid Premium: 26.790€
1.3P DiG-T 140PS Hybrid N-Connecta: 28.990€
1.3P DiG-T 140PS Hybrid N-Connecta Feel: 30.990€
1.3P DiG-T 140PS Hybrid Techna: 32.990€
1.3P DiG-T 158PS Hybrid X-Tronic Premium: 29.790€
1.3P DiG-T 158PS Hybrid X-Tronic N-Connecta: 31.990€
1.3P DiG-T 158PS Hybrid X-Tronic N-Connecta Feel: 33.990€
1.3P DiG-T 158PS Hybrid X-Tronic Techna: 35.990€
1.3P DiG-T 158PS Hybrid X-Tronic 4WD N-Connecta: 33.990€
1.3P DiG-T 158PS Hybrid X-Tronic 4WD N-Connecta Feel: 35.990€
1.3P DiG-T 158PS Hybrid X-Tronic 4WD Techna: 37.990€
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Το Toyota Yaris Cross 
μπαίνει δυνατά  
στα μικρά  
SUV

ΣΧΈΔΟΝ ΈΝΆ ΧΡΟΝΟ ΜΈΤΆ ΤΆ 
ΈΠΊΣΗΜΆ ΆΠΟΚΆΛΥΠΤΗΡΊΆ, το Toyota 
Yaris Cross φτάνει και στην ελληνική 
αγορά, βάζοντας τη μάρκα δυνατά στην 
κατηγορία και των λεγόμενων B-SUV.

Νέα Skoda Fabia, 
στην Ελλάδα στο 
τέλος του 2021

Η νέα γενιά της Skoda 
Fabia είναι αυτό που 
λέμε «ριζικά αλλαγ-
μένη». Πέρα από την 

ονομασία, τίποτα δε συνδέει 
παλιό και νέο μοντέλο. Βασισμέ-
νη στην αρθρωτή πλατφόρμα 
MQB-A0 του Volkswagen Group 
(ίδια με τα νέα VW Polo και Seat 
Ibiza), η Fabia μεγάλωσε και σε 
μήκος αλλά και σε χώρους. Συ-
γκεκριμένα, το μοντέλο έχει ξεπε-
ράσει το όριο των 4 μέτρων, στα 
4,108 μ. Ο χώρος αποσκευών 
– που στα 330 λίτρα ήταν ήδη 
ο μεγάλος για την κατηγορία – 
πλέον έχει ανέβει στα 380 λίτρα, 
όσο και σε ένα Volkswagen Golf.

Η Fabia μεγάλωσε κατά περί-
που 11 εκ. και κυρίως έχει με-
ταξόνιο αυξημένο κατά 94 χιλ. 
στα 2.564 χιλ. Στο σχεδιαστικό 
κομμάτι, η νέα γενιά υιοθετεί 
μια ενδιαφέρουσα εικόνα, 
ανάλογη με άλλα πρόσφατα 
μοντέλα της μάρκας, όπως 
πχ η μεγαλύτερη Octavia ή 
το Scala. Οι προβολείς και τα 
πίσω φώτα είναι τεχνολογίας 
LED, ενώ εντελώς νέα είναι 
η μάσκα. Αυτή για πρώτη 
φορά έχει ενεργές περσίδες, 
που κλείνουν αυτόματα όταν 
υπάρχει μικρή ανάγκη για 
ψύξη. Κατ’ επέκταση οι κλει-
στές περσίδες εξασφαλίζουν 
καλύτερη αεροδυναμική και 
φυσικά καλύτερη κατανάλωση 
καυσίμου.

Ολική αλλαγή και 
στο εσωτερικό
Τεράστιες είναι οι διαφορο-
ποιήσεις στην καμπίνα της 
νέας Fabia. Οπτικά, ξεχωρίζει 
η ελεύθερη οθόνη διαστάσε-
ων 6,5 έως 9,2 ίντσες, πάνω 
από την κεντρική κονσόλα. 
Διαθέσιμος -ως έξτρα- είναι 
και ο ψηφιακός πίνακας 
οργάνων Virtual Cockpit, στις 
10,25 ίντσες, με 5 διαφορε-
τικούς τρόπους απεικόνισης. 
Ως στάνταρ, η Fabia διαθέτει 
αναλογικό πίνακα οργάνων 
και μια βασική οθόνη πληρο-
φοριών 3,5 μόλις ιντσών.

Ωστόσο, τα σημαντικότερα νέ-
α είναι στους διαθέσιμους χώ-
ρους. Το κατά περίπου 10 εκ. 
αυξημένο μεταξόνιο, χαρίζει 
μια ξεκάθαρη αίσθηση ευρυ-
χωρίας για αυτοκίνητο αυτής 
της κατηγορίας. Επίσης, η 
νέα Fabia προαιρετικά μπορεί 
να εξοπλιστεί με Climatronic 
διπλής ζώνης, καθώς και αε-
ραγωγούς στο πίσω μέρος.

ΠΡΟΚΈΊΤΆΊ ΓΊΆ ΤΗΝ 
ΈΝΤΈΛΏΣ ΝΈΆ -4Η 
ΓΈΝΊΆ- SKODA FABIA η 
οποία πέρα από μια φρέσκια 
σχεδίαση υπόσχεται και 
τους καλύτερους χώρους 
στην κατηγορία!

Οι τεχνολογίες της νέας Fabia
Η νέα Fabia διατίθεται με συστήματα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας και οθόνες από 
6,5 έως 9,2 ίντσες. Χάρη στην ενσωματωμένη eSIM το αυτοκίνητο είναι συ-
νεχώς online καθιστώντας δυνατή τη λήψη ραδιοφώνου στο διαδίκτυο ή την 
πρόσβαση σε ένα φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών της Skoda. Τα smartphone 
μπορούν να συνδεθούν ασύρματα με την οθόνη και να φορτίζουν επαγωγικά 
στο phone box, ενώ διαθέσιμος είναι και έλεγχος μέσω χειρονομιών ή φωνη-
τικών εντολών. Τα συστήματα πλοήγησης υποστηρίζονται από διαδικτυακά 
δεδομένα, ενώ οι χάρτες ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Διαθέσιμες είναι 
έως και 5 υποδοχές USB-C για φόρτιση περαιτέρω φορητών συσκευών. Μάλι-
στα 1 από τις θύρες Type-C μπορεί να βρεθεί στην πίσω πλευρά του κεντρικού 
καθρέφτη για να φορτίσει μια κάμερα!

Αυτή είναι η πρώτη γενιά Fabia που μπορεί να εξοπλιστεί με Travel Assist, το 
οποίο παρέχει αυτόματη υποστήριξη με διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση. 
Διαθέσιμα είναι και τα Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Blind Spot Detect 
(Side Assist), Park Assist, Maneuver Assist και Front Assist με προστασία 
πεζών και ποδηλατών.

Από 65 έως 150 ίππους
Η Fabia εξοπλίζεται με μία γκάμα πέντε κινητήρων βενζίνης, χωρίς καμία επιλογή σε 
πετρέλαιο. Βασικοί είναι δύο τρικύλινδροι κινητήρες MPI με 65 και 80ps. Ακολουθεί 
ο επίσης τρικύλινδρος 1.0 TSI, με turbo, σε δύο εκδόσεις με 95 ή 110ps. Τα μοντέλα 
με απόδοση έως 95ps είναι εξοπλισμένα με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, ενώ 
υπάρχει η επιλογή ενός χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων και ενός αυτόματου DSG 
7 σχέσεων για τον 1.0 TSI 110ps.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.5 TSI, με 150 ίππους και 
τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT).

Η νέα γενιά Skoda Fabia αναμένεται στην Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς, σε τιμές 
που θα ανακοινωθούν λίγο πριν το λανσάρισμα.

Το Yaris Cross δεν είναι νέα ιστορία. Το 
γνωρίζαμε ότι έρχεται εδώ και περίπου 
ένα χρόνο, αφού τα επίσημα αποκαλυ-
πτήρια έγιναν τον Απρίλιο του 2020. 

Πλέον, το “crossάκι” ξεκινά την πορεία του και 
στην Ελλάδα, ενώ με το όνομα Yaris στο προφίλ 
του αναμένεται να σπάσει ταμεία! Εδώ βέβαια θα 
βοηθήσει και η καλή τιμή, με την Toyota Ελλάς 
να τοποθετεί τιμολογιακά το μοντέλο σχετικά 
κοντά στο απλό Yaris. Έτσι οι τιμές ξεκινούν από 
τις μόλις 16.800 ευρώ για την απολύτως βασική 
έκδοση των 125 ίππων, ενώ μια πιο ρεαλιστική 
έκδοση εξοπλισμού (Active) ξεκινά από τις 17.300 
ευρώ. Μόλις!

Θυμίζουμε ότι το Toyota Yaris Cross είναι ένα 
εντελώς νέο μοντέλο που τοποθετείται κάτω από 
το C-HR, αποτελώντας το entry SUV της μάρ-
κας. Μιλάμε δηλαδή για ένα αυτοκίνητο που θα 
στηθεί απέναντι σε προτάσεις όπως τα Kia Stonic, 
Citroen C3 Aircross, Volkswagen T-Cross, Renault 
Captur, Skoda Kamiq και βεβαίως το Ford Puma. 
Το Yaris Cross κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στη 
Γαλλία, στο ίδιο εργοστάσιο με το απλό Yaris. Και 
βεβαίως βασίζεται στη νέα πλατφόρμα GA-B της 
Toyota, ως γνήσιο μέλος της οικογένειας Yaris.

Υβριδικό, τετρακίνητο, μικρό SUV
Όπως και στο Yaris hatchback, το Cross υιοθετεί το ίδιο υβριδικό σύστημα κίνησης με τον 
1.500άρη 3-κύλινδρο κινητήρα να αποδίδει 116 ίππους. Ως γνήσιο υβριδικό Toyota, προ-
σφέρει χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών CO2, με τους ρύπους να ξεκινούν από 

τα 103 g/km στη δικίνητη υβριδική επιλογή και από 107 στην τετρακίνητη, απαλλάσσοντας το 
από τα τέλη κυκλοφορίας.

Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Yaris Cross έναντι των ανταγωνιστών του είναι το γεγο-
νός ότι διατίθεται και με σύστημα τετρακίνησης στην υβριδική του έκδοση. Το σύστημα AWD-i 
κινεί με ένα ηλεκτρομοτέρ τους πίσω τροχούς, συνεπώς και είναι μικρότερο σε διαστάσεις και 

ελαφρύτερο από τα αντίστοιχα μηχανικά συστήματα AWD. Κάτι που βοηθά το Yaris Cross Hybrid 
AWD-i να πετυχαίνει χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων από οποιονδήπο-
τε all-wheel drive ανταγωνιστή του στην κατηγορία B-SUV. Σε κανονικές συνθήκες, το αυτοκίνητο 

κινείται μόνο με τους εμπρός τροχούς, αλλά όταν ανιχνεύονται συνθήκες χαμηλού συντελεστή 
πρόσφυσης, ενεργοποιείται αυτόματα η τετρακίνηση.

Με μήκος στα 4,18μ. και πλάτος στα 1,76μ. το Toyota Yaris Cross έχει το ίδιο μεταξόνιο 2,56μ. με 
το Yaris hatchback. Ωστόσο είναι 24 εκ. μακρύτερο, με την προσθήκη 60 χλστ. στον εμπρός πρόβολο 
και 180 χλστ. στον πίσω, διασφαλίζοντας περισσότερο εσωτερικό χώρο. Και ως SUV μοντέλο, δόθηκε 

έμφαση στην πρακτικότητα και ευελιξία. Η πίσω πόρτα μπορεί να ανοίγει και ηλεκτρικά, ενώ το δάπε-
δο του χώρου αποσκευών είναι μεταβαλλόμενο. Επιπλέον, το ίδιο το κάλυμμα μπορεί να χωριστεί στα 
δύο, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Ο χώρος αποσκευών είναι στα 390 λίτρα και τοποθετεί το Yaris 

Cross στο μέσον της κατηγορίας (πχ το Skoda Kamiq έχει 400 λτ).

Οι εκδόσεις και  ο εξοπλισμός του Yaris Cross
Η είσοδος του Toyota Yaris Cross στην ελληνική αγορά γίνεται σε επτά επίπεδα εξοπλισμού και με δύο επιλογές κινητήρα. 
Τον ατμοσφαιρικό 1.5 με 125 ίππους και τον υβριδικό 1.5 HDF με 116 ίππους και στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο e-CVT. 
Το entry level μοντέλο ονομάζεται Active Steel και έχει κάτι παραπάνω από τα απολύτως βασικά, όπως οθόνη 7” για το 
infotainment, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικό χειρόφρενο, αισθητήρες φώτων, φώτα ημέρας LED, A/C, Bluetooth και 
θερμαινόμενους καθρέπτες. Η αμέσως επόμενη έκδοση Active έχει ζάντες αλουμινίου, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα και δερ-
μάτινο τιμόνι, ενώ περισσότερο ενδιαφέρον δείχνει η έκδοση Active Plus. Αυτή έχει μεγαλύτερη οθόνη στις 8” και οθόνη 
TFT 7” στον πίνακα οργάνων (αντί για 4,2”), προβολείς ομίχλης LED, πίσω φώτα LED, αισθητήρες βροχής και 6 ηχεία.

Οι πλουσιότερες Style, Adventure και Premier έχουν και την επιλογή της υβριδικής τετρακίνητης έκδοσης, ενώ ο εξοπλι-
σμός τους εμπλουτίζεται με ακόμη μεγαλύτερη οθόνη infotainment στις 9”, LED προβολείς, ζάντες αλουμινίου 17”, φιμέ 
κρύσταλλα και ασύρματα Apple CarPlay/Android Auto.

1.5 125hp 6MT
Active Steel: 16.800€
Active: 17.300€
Active Plus: 18.500€
Active CVT: 18.850€
Active Plus CVT: 20.050€
Style: 20.300€
Style Bi-Tone: 20.800€
Elegant: 22.700€
Elegant Bi-Tone: 23.200€

1.5 Hybrid 116hp e-CVT
Active Steel: 19.620€
Active: 20.150€
Active Plus: 21.250€
Style: 23.200€
Style Bi-Tone: 23.700€
Adventure: 25.850€
Adventure Bi-Tone: 26.390€
Premier Edition: 28.000€

1.5 Hybrid 116hp e-CVT AWD-i
Style AWD: 25.900€
Style Bi-Tone AWD: 26.550€
Adventure AWD: 28.650€
Adventure Bi-Tone AWD: 29.150€
Premier Edition AWD: 30.750€

Οι τιμές του  
Toyota Yaris Cross
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Renault Clio με δώρο το LPG
Με μια ενδιαφέρουσα ενέργεια το Renault Clio τραβά την προσοχή μας και πάλι, αφού 
διατίθεται με το εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης χωρίς πρόσθετη επιβάρυν-
ση! Το μοντέλο διαθέτει λειτουργία διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου (LPG), με 
τον 1000άρη Turbo κινητήρα και 100 ίππους. Ίσως η πιο συμφέρουσα επιλογή στη 
γκάμα του Clio αυτή τη στιγμή, με το LPG να ρίχνει σημαντικά το κόστος χρήσης του 
αυτοκινήτου. Το σύστημα υγραεριοκίνησης τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής του 
αυτοκινήτου, είναι αυτό που λέμε «εργοστασιακό» και βεβαίως καλύπτεται από την 
εργοστασιακή εγγύηση.

Το Clio 1.0 TCe 1.0 LPG διατίθεται σε τιμές από 15.640 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει 
δωρεάν μεταλλικό χρώμα, 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Renault, 3 χρόνια οδική βο-
ήθεια και δωρεάν ασφάλιση για 6 μήνες. Η γκάμα του Clio ξεκινά από τις 13.790 ευρώ 
στην έκδοση με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.0 SCe και 65 ίππους.

Citroen Smile Days με όφελος έως 2.500€
Η Citroen παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον προωθητικό πρόγραμμα που με όφελος 
έως 2.500€ στην αγορά καινούριου αυτοκινήτου, αν μη τι άλλο υπόσχεται 

περισσότερα χαμόγελα. Το «CITROËN SMILE DAYS» ισχύει για 
περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021. 

Εξασφαλίζει στους υποψήφιους αγοραστές όφελος έως 2.500€ 
και 5 χρόνια εγγύηση, στα αγαπημένα τους μοντέλα Citroen!

Η είσοδος της Skoda στα ηλεκτρικά SUV γίνεται με το Enyaq iV, το οποίο ξεκινά 
την πορεία του στην Ελλάδα από μόλις 29.942 ευρώ, σε συνδυασμό με την 
επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Το μοντέλο βασίζεται στην 
ΜΕΒ αρθρωτή πλατφόρμα για την ηλεκτροκίνηση του VW Group, προσφέρει 
χώρους επιπέδου Kodiaq και διαθέτει γκάμα εκδόσεων από 148 έως 299 ίππους.

Το Enyaq iV έρχεται με κίνηση πίσω ή σε όλους τους τροχούς και υπάρχουν δια-
θέσιμα πέντε επίπεδα ισχύος και τρία μεγέθη μπαταρίας. Τα δύο πιο ισχυρά μο-
ντέλα διαθέτουν κίνηση σε όλους τους τροχούς χάρη σε έναν δεύτερο ηλεκτρικό 
κινητήρα στον μπροστινό άξονα, ενώ στα υπόλοιπα η κίνηση μεταδίδεται στους 

πίσω τροχούς. Έτσι οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στις 
εκδόσεις Enyaq iV 50 με 148ps (μπαταρία 55 kWh, αυτονομία 350km), 

Enyaq iV 60 με 179ps (μπαταρία 62 kWh, αυτονομία 400km), 
Enyaq iV 80 με 204ps (μπαταρία 82 kWh, αυτονομία 

536km) και τις τετρακίνητες 80x (265ps) και 
RS (299ps).

Οι τιμές αγοράς στην Ελλάδα 
ξεκινούν από τις 35.700 ευρώ 
στην έκδοση 50 με 148ps, η 
οποία σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρι-
κά» πέφτει στις 29.942 ευρώ. 
Οι εκδόσεις Enyaq iV 60 ξεκι-
νούν από 34.898 ευρώ (με την 
επιδότηση), ενώ ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η περιορισμένης 
παραγωγής έκδοση Launch 
Edition με υπερπλήρη εξοπλι-
σμό στις 44.768 ευρώ (με την 
επιδότηση).

Το ηλεκτρικό Skoda Enyaq iV  
στην Ελλάδα από 29.942€

Seat MÓ:  
Τα ηλεκτρικά  
scooter της Seat  
στην Ελλάδα
Μια νέα δραστηριότητα ξεκινά η 
Seat, διαφορετική από το κομμάτι 
του αυτοκινήτου. Η Seat MÓ αποτε-
λεί το βήμα της μάρκας στον κόσμο 
των δικύκλων, με τη διάθεση των 
πρώτων ηλεκτρικών scooter Seat και 
στην χώρα μας από 1 Ιουνίου 2021, 
μέσω του δικτύου συνεργατών της 
Seat σε όλη την Ελλάδα.

Το eScooter 125 αποδίδει 9,5ps με 
μπαταρία χωρητικότητας 5,6 kWh 
υπόσχεται αυτονομία 137 χλμ. Έχει 
τελική ταχύτητα τα 95 km/h αλλά και 
μία σειρά από χαρακτηριστικά που 
το κάνουν να ξεχωρίζει. Υπάρχουν 3 
προφίλ οδήγησης (eco, city, sport), 
διαθέτει συνδεσιμότητα Bluetooth 
αλλά και μια πρακτική θήκη που θα 
χωρέσει δύο κράνη. Ακόμη καλύτερο 
είναι όμως το ότι η μπαταρία είναι 
αφαιρούμενη από το scooter και ο 
αναβάτης μπορεί να την πάρει σαν 
τροχήλατη βαλίτσα στο σπίτι του και 
να τη φορτίσει. Οι τιμές του Seat MÓ 
eScooter 125 ξεκινούν από 6.790 
ευρώ, ενώ υπάρχει και πρόσθετη επι-
δότηση 800 ευρώ μέσω του προγράμ-
ματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”.

Το νέο HR-V θα φέρει την ονομασία e:HEV που υπο-
δηλώνει ότι υιοθετεί μια νέα υβριδική τεχνολογία με 
δύο ηλεκτροκινητήρες της Honda. Έτσι, το νέο B-SUV 
της ιαπωνικής μάρκας πλαισιώνει τη γκάμα των 
e:HEV (hybrid electric vehicle) μοντέλων της Honda 
για πρώτη φορά.

Σχεδιαστικά, η Honda επαναπροσδιορίζει τη φιλο-
σοφία του HR-V, με ένα ελκυστικό μίγμα ξεχωριστής 
εμφάνισης, εξαιρετικής αποδοτικότητας και βέλτιστης 
πρακτικότητας. Η νέα γενιά δε θυμίζει σε τίποτα το 
μοντέλο που αντικαθιστά και έχει απλή και «καθα-
ρή» αισθητική που έχουμε ήδη δει και σε άλλα νέα 
μοντέλα της Honda. Το αμάξωμα του HR-V έχει coupe 
επιρροές, ωστόσο παραμένει λειτουργικό όσο και ελ-
κυστικό. Πρακτικά έχει χαμηλότερη οροφή κατά 2 εκ., 
ενώ ταυτόχρονα είναι 1 εκ. ψηλότερα από το έδαφος, 
συγκριτικά πάντα με το προηγούμενο μοντέλο. 

Στο εσωτερικό κάθε σχεδιαστικό στοιχείο προορίζεται 
για τη δημιουργία ενός ευρύχωρου περιβάλλοντος. 
Αν και οι συνολικές διαστάσεις του οχήματος είναι 
παρόμοιες με του προηγούμενου μοντέλου, το νέο 
HR-V προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια και 
τους ώμους. Η κεντρική διάταξη του ρεζερβουάρ της 
Honda και της έξυπνης τοποθέτησης των υβριδικών 
εξαρτημάτων συνεχίζει και επιτρέπει την ύπαρξη των 
πίσω καθισμάτων Magic Seat, που επιτρέπει την πλή-
ρη αναδίπλωση τους προς τα κάτω ή προς τα πάνω.

Η υβριδική τεχνολογία e:HEV της Honda χρησιμοποι-
εί στο HR-V δύο ηλεκτροκινητήρες συνδεδεμένους με 
ένα βενζινοκινητήρα i-VTEC 1,5λτ. Συνδυαστικά το 
μοντέλο αποδίδει 131 ίππους και ροπή 253Nm στις 
4.500 σαλ., ενώ διαθέσιμα είναι τρία οδηγικά προφίλ, 
Sport, Normal και Econ. Το νέο HR-V θα διατίθεται 
στην Ευρώπη στα τέλη του 2021.

Νέο Honda HR-V:  Πιο σύγχρονο και πλέον υβριδικό

Volkswagen ID.4 GTX
Τα SUV μοντέλα εξαπλώνονται ταχύτατα σε όλες 
τις αγορές! Μάλιστα είναι η μοναδική κατηγορία 
αυτοκινήτου που αλλάζει τις υπόλοιπες κατηγορί-
ες και τις SUV-οποιεί. 

Μεγάλα SUV, μικρά SUV, Cabrio SUV, ηλε-
κτρικά SUV και ναι… σπορ SUV. Και τώρα 
η Volkswagen μας δείχνει ένα ηλεκτρικό 
και σπορ SUV, το οποίο ονομάζει ID.4 GTX. 
Μιλάμε δηλαδή για ένα all-rounder κυριο-
λεκτικά, αφού σε ένα αμάξωμα τα έχει όλα. 
Και τετρακίνηση! Το ID.4 GTX διαθέτει δύο 
ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν εμπρός και έναν 
πίσω, αποδίδοντας συνδυαστικά 299 PS. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, στο ID.4 GTX 
λειτουργεί μόνο ο πίσω κινητήρας, ο οποίος 
μόνος του αποδίδει 204 ίππους. Ο εμπρός 
ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιείται όταν το 
απαιτήσουν το επιθυμητό σπορ στυλ οδήγη-
σης ή η αυξημένη πρόσφυση. Το Volkswagen 
ID.4 GTX θα κάνει την εμφάνισή του στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Hyundai Kona N με 280 ίππους
Σε μια εποχή που τα SUV κάθε είδους ευδοκιμούν, η 
Hyundai αποκαλύπτει το Kona N, ένα hot-SUV με 280 
ίππους που αναμιγνύει χαρακτηριστικά από μέχρι “χθες” 
αντίθετες κατηγορίες! Κάτω από το καπό, το Kona N «φο-
ράει» έναν 2-λιτρο turbo κινητήρα που συνδυάζεται με 
αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (N DCT). 
Το N DCT είναι η βελτιωμένη έκδοση του κιβωτίου 8-DCT 
της Hyundai, υγρού τύπου. Και όπως στο ανανεωμένο 
i30 N, το 8-DCT περιλαμβάνει τα αποκλειστικά χαρακτη-
ριστικά N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) και N 
Track Sense Shift (NTS) που μεγιστοποιούν την οδηγική 
απόλαυση.

Με απόδοση 280ps και ροπή 392 Nm, ο κινητήρας προ-
σφέρει γραμμική ισχύ που εξασφαλίζει υψηλή απόκριση 
και βέλτιστη επιτάχυνση για ακόμη περισσότερη από-
λαυση στο δρόμο ή στην πίστα. Το Kona N έχει τελική 
ταχύτητα 240 km/h και μπορεί να κάνει το 0-100 km/h 
σε 5,5 δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια του Launch Control. 
Τιμή αν μη τι άλλο εντυπωσιακή για SUV. Επίσης, το 
«καυτό» Kona N είναι εξοπλισμένο με σφυρήλατες ζάντες 
19 ιντσών, με φρένα και ελαστικά υψηλής απόδοσης και 
βεβαίως το Variable Exhaust System που αλλάζει τον ήχο 
της εξάτμισης κατά βούληση. Βεβαίως όπως σε κάθε νέο 
αυτοκίνητο της Hyundai, διαθέσιμη είναι μια πλήρη σει-
ρά συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, αλλά και ένα 
σύστημα ελέγχου Traction Control για κίνηση σε μειωμέ-
νης πρόσφυσης επιφάνειες, όπως το χιόνι και τη λάσπη.

Νέο Seat Leon FR 2.0 TSI DSG με 190 ίππους
Η οικογένεια του Seat Leon μεγαλώνει. Έτσι μετά την πρόσφατη προσθήκη της έκδοσης TGI (φυσικού 

αερίου), προστίθεται τώρα ένας νέος κινητήρας υψηλής απόδοσης. Ο λόγος για τον 2-λιτρο TSI με turbo, 
190 ίππους και στάνταρ 7άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, DSG. Το Leon FR 2.0 TSI πέρα από 

το νέο μηχανικό σύνολο έρχεται και με σημαντικές αλλαγές σε άλλους τομείς. Έτσι, η ανάρτηση εδώ απο-
τελείται από γόνατα MacPherson εμπρός και πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων (αντί για ημιάκαμπτο 
στις εκδόσεις έως και 150ps). Η ισχυρή έκδοση συνοδεύεται και από νέα φρένα, με εμπρός αεριζόμενα 

δισκόφρενα 312×25 mm. Στην Ελλάδα ο κινητήρας 2.0 TSI 190PS είναι διαθέσιμος για παραγγελίες στην 
5-θυρη έκδοση FR στην τιμή των 26.990€ και FR PLUS στη τιμή 28.290€.
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ΔΟΚΙΜΗ Δείτε τη δοκιμή του Citroen C4 C-Cross στο κανάλι μας στο YouTube:

https://youtu.be/Nyu1yoWsyLE

Citroen C4 C-Cross: 
Hatchback ή 
Crossover;

ΚΆΊ ΤΆ ΔΥΟ ΆΛΛΆ ΚΆΊ ΚΆΝΈΝΆ ΆΠΟ ΆΥΤΆ, είναι η 
απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Και αυτό γιατί το νέο 
C4 C-Cross δεν είναι ούτε hatchback, ούτε sedan, ούτε και 
crossover. Είναι όμως λίγο από όλα, σε ένα νέο σχήμα που 
δείχνει ότι η Citroen προσαρμόζεται στις τάσεις της εποχής 
που θέλουν τα αυτοκίνητα να μεγαλώνουν και κυρίως να 
ψηλώνουν! Απλά το κάνει με τον δικό της τρόπο!

Χαρακτηριστικό στο νέο C4 είναι πως πλέον το μοντέλο ονομάζεται C4 C-Cross. 
Σχεδιαστικά υιοθετεί στοιχεία από hatchback αλλά και coupe μοντέλα, ειδικά 
στο πίσω μέρος. Είναι αρκετά μακρύ, κάτι μεταξύ hatchback και sedan, ενώ 
είναι και σχετικά ψηλό. Όχι όμως τόσο για να το πεις SUV. Είναι στα 15,6 

εκ. από το έδαφος και βεβαίως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά airbumps που η Citroen 
πλέον εισάγει σχεδόν σε ολόκληρη τη γκάμα της.

Εμπρός ξεχωρίζουν τα ιδιαίτερα φώτα, με χωριστά LED ημέρας που σχηματί-
ζουν ένα πλάγιο “V”. Τα κανονικά φώτα είναι χωριστά από το πάνω μέρος, όπως 
άλλωστε και στα C3 και C5 Aircross. Το καπό είναι αρκετά ψηλά, ενώ το crossover 
παρουσιαστικό ενισχύεται με τις μαύρες προεκτάσεις στα φτερά και τα μαύρα ματ 
τμήματα στα πιο χαμηλά σημεία. Οι ιδιαιτερότητες συνεχίζονται και πίσω όμως, 
όπου τα φώτα σχηματίζουν και εδώ το νοητό “V” με LED, ενώ το πιο ξεχωριστό 
ίσως σημείο είναι το έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ που θυμίζει κουπέ αυτοκίνητο.

Κάτι διαφορετικό  
και στο εσωτερικό
Εντελώς νέο είναι και το εσωτερικό του C4 C-Cross, 
σίγουρα δε θυμίζει το προηγούμενο C4 και βεβαίως 
δε θυμίζει και κανένα άλλο σύγχρονο Citroen. Την 
παράσταση κλέβουν εδώ τα φαρδιά και πολύ άνετα 
καθίσματα Advanced Comfort, με υλικό που απορ-
ροφά τους κραδασμούς. Εντελώς νέα είναι όλη η 
σχεδιαστική προσέγγιση στην καμπίνα, με κυριότε-
ρο ίσως στοιχείο το ότι η Citroen έκανε στροφή 180 
μοιρών στη χρήση του κλιματιστικού. Έτσι, αντί τα 
χειριστήρια να βρίσκονται μέσα στις λειτουργίες 
της οθόνης αφής, όπως μας συνήθισε τα τελευταία 
χρόνια, πλέον στο νέο C4 αυτά είναι χωριστά, με 
φυσικούς και πολύ χρηστικούς περιστροφικούς δια-
κόπτες. Με άλλα λόγια, η ευχρηστία κυριάρχησε του 
design, αφού έτσι η λειτουργία του κλιματιστικού 
είναι απλούστερη, κυρίως όταν οδηγούμε.
Εντελώς νέο είναι και το σύστημα infotainment, με 
μία φαρδιά οθόνη αφής 10 ιντσών, στάνταρ σε όλες 
τις εκδόσεις του μοντέλου. Υπάρχει βεβαίως ελλη-
νικό menu, όμορφα γραφικά και 3 χρωματικές επι-
λογές για να το φέρουμε στα γούστα μας. Στάνταρ 
είναι και η υποστήριξη Apple CarPlay και Android 
Auto, όμως όχι και ασύρματα όπως αρχίζουμε να 
βλέπουμε σε άλλα μοντέλα του ανταγωνισμού.
Ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων, με μια οθό-
νη 5,5’’. Αρκετά μικρή επιφάνεια, όταν πλέον τα πε-
ρισσότερα μοντέλα με ψηφιακά όργανα ξεπερνούν 
τις 10 ίντσες. Έτσι στο C4 C-Cross οι πληροφορίες 
είναι αρκετά συμπιεσμένες, με τον οδηγό να έχει 
στη διάθεση του μερικούς εναλλακτικούς τρόπους 
απεικόνισης. Κάποια ισορροπία προσπαθεί να φέρει 
το σύστημα Head up display, το οποίο περιλαμβά-
νεται στην πλούσια έκδοση SHΙNE PACK, όμως και 
πάλι, λόγω της προβολής σε ένα δεύτερο τζαμάκι, 
δεν είναι και τόσο βολικό στην καθημερινότητα.
Αυτό που σίγουρα σε κερδίζει όμως στην καμπίνα 
είναι η πρακτικότητα. Στην κονσόλα υπάρχει μια 
ευρύχωρη θήκη για διάφορα αντικείμενα και μια 
ξεχωριστή θήκη για να ακουμπήσουμε ένα κινητό 
τηλέφωνο, που ανάλογα με τον εξοπλισμό μπορεί να 
φορτίζει και ασύρματα. Διαθέσιμες είναι θύρες USB 
Type A και Type C, δυο ποτηροθήκες με κάλυμμα 
αλλά και έξτρα χώρος μέσα στο υποβραχιόνιο.
Στην πλευρά του συνοδηγού υπάρχει το Smart Pad 
Support. Εν συντομία ένα αναδιπλούμενο σύστη-
μα στήριξης tablet, επιτρέποντας στο συνοδηγό να 
κάνει λίγο πιο ευχάριστα τα μεγάλα ταξίδια, αφού 
μπορεί με άνεση να παρακολουθήσει και μια ταινία. 
Το σύστημα διαθέτει μια μεμβράνη-φίλτρο που δεν 
επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει την οθόνη από την 
πλευρά του, αφήνοντας τον έτσι να συγκεντρωθεί 
στην οδήγηση.
Παρά την αύξηση του μεγέθους ως αυτοκίνητο και 
του σχεδόν crossover σχήματος, οι πίσω χώροι στο 
C4 C-Cross είναι πιο κοντά στον όρο hatchback και 
δε μπορούν να συγκριθούν με ανέσεις που βρίσκου-
με σε πιο παραδοσιακά SUV. Ακόμη κι έτσι δύο ή 
τρεις ενήλικες δε θα νιώσουν ότι κάνουν κάποιες 
παραχωρήσεις. Ικανοποιητικός είναι και ο χώρος 
στο ύψος, παρά το σχεδόν coupe τελείωμα της 
οροφής.
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Χώρος αποσκευών
Ο χώρος αποσκευών στο Citroen C4 C-Cross είναι επίσης στα πλαίσια του ανταγωνι-
σμού των τυπικών hatchback. Με 380 λίτρα, το C4 έχει αντίστοιχο χώρο με ένα VW 
Golf, ένα Seat Leon ή ένα Ford Focus. Διαθέτει πλήρως τετραγωνισμένο σχήμα που 
σίγουρα θα βολέψει στο να τακτοποιήσουμε τις αποσκευές μας. Χρήσιμο είναι και το 
διπλό δάπεδο που αυξάνει το διαθέσιμο βάθος ή από την άλλη δημιουργεί έναν ενιαία 
επίπεδο χώρο όταν αναδιπλώσουν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Γκάμα κινητήρων
Το νέο C4 C-Cross διατίθεται σε μια ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων και περιλαμ-
βάνει εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου αλλά και μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Βασικός 
κινητήρας είναι ο γνώριμος 1200άρης PureTech με Turbo και 100 ίππους, ο οποίος 
διατίθεται ακόμη σε εκδόσεις 130 ίππων αλλά και 155 ίππων. Σε πετρέλαιο, υπάρχει 
ο 1.5 BlueHDi με 100 ίππους ή 130 όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Η έκδοση 
BHDi 130 μάλιστα συνδυάζεται αποκλειστικά με 8άρι αυτόματο κιβώτιο, όπως και η 
έκδοση βενζίνης με 155 ίππους. Όλες οι υπόλοιπες συνδυάζονται με 6άρι μηχανικό, 
ενώ την επιλογή σε αυτόματο έχει και η PureTech 130.

ΔΟΚΙΜΗ CITROEN C4 C-CROSS

Στο δρόμο με το νέο C4
Οδηγικά, το diesel Citroen C4 C-Cross με τους 130 ίππους είναι αρκετά αθόρυβο, γραμ-
μικό και με καλή απόκριση από το χαμηλό φάσμα λειτουργίας. Μάλιστα σε συνδυασμό 
με το 8άρι αυτόματο κιβώτιο προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση σε κάθε μετακίνηση. 
Χαρακτηριστικό είναι πως δεν υπάρχει ο τυπικός επιλογέας ταχυτήτων. Στη θέση του 
βρίσκεται ένας μικρός διακόπτης, τύπου joystick, εξοικονομώντας έτσι χώρο και ταυ-
τόχρονα χαρίζοντας μια πιο hi-tech αίσθηση. Διαθέσιμα είναι και paddles πίσω από το 
τιμόνι, για όσους θελήσουν να αναλάβουν τις αλλαγές ταχυτήτων χειροκίνητα.

Τα προγράμματα οδήγησης είναι τρία: ECO, NORMAL, SPORT. Αυτά επηρεάζουν τόσο 
τη χαρτογράφηση του κινητήρα και την απόκριση στο γκάζι όσο και την αμεσότητα 
στο αυτόματο κιβώτιο. Έτσι, στην επιλογή ECO, το C4 diesel των 130 ίππων έχει μέση 
κατανάλωση, σύμφωνα με το εργοστάσιο, στα 4,6 λτ/100 χλμ. Στα χέρια μας, σε βάθος 
εβδομάδας μικτής χρήσης, το trip computer έδειξε τιμές κοντά στα 6,0 λτ./100. Όσο για 
τις επιδόσεις, η διαδικασία επιτάχυνσης από στάση στα 100 km/h γίνεται σύμφωνα με 
το εργοστάσιο σε 9,5 δευτερόλεπτα.

Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία στο νέο C4 είναι η άνεση που προσφέ-
ρει. Έτσι, όπως μας έμαθε η Citroen στο Cactus αλλά και στο C5 Aircross, 
το C4 C-Cross εφοδιάζεται με την εξελιγμένη ανάρτηση Progressive 
Hydraulic Cushions. Πρακτικά υπάρχει μια δεύτερη μικρότερη 
ανάρτηση με υδραυλικά στοπ στο πάνω μέρος της κανονι-
κής ανάρτησης, που χαρίζει μια αίσθηση “μαγικού χαλιού” 
στην οδήγηση, μειώνοντας αισθητά τους κραδασμούς. 
Έτσι πέφτοντας σε μια λακούβα, ακόμη και μεγάλη, 
ελάχιστος κραδασμός μεταφέρεται στην καμπίνα, ενώ τα 
καπάκια των υπονόμων πραγματικά μοιάζουν λες και 
είναι ζωγραφιστά στο οδόστρωμα. Ίσως ότι καλύτερο 
για τα ελληνικά δεδομένα, αφού παρά τις 18άρες ζά-
ντες το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

Υπό πίεση στις στροφές, το C4 δε νιώθει το ίδιο 
άνετα όσο στις ανωμαλίες. Έτσι σε γρήγορους ρυθμούς 
οδήγησης εμφανίζονται κάποιες κλίσεις στο αμάξωμα, το 
λεγόμενο body roll. Κάτι που στο τέλος δεν επηρεάζει την συ-
νολικά καλή οδική συμπεριφορά του μοντέλου. Αλλά σε κάνει να 
νιώθεις ότι ίσως κινείσαι πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Μαλακή 
είναι και η αίσθηση στο τιμόνι, με ικανοποιητική πληροφόρηση, αλλά όχι 
κάτι το ξεχωριστό. Από την άλλη βέβαια, κάτι τέτοιο είναι πολύ ευπρόσδεκτο 
στην καθημερινότητα, σε ταχύτητες πόλης ή στο παρκάρισμα.

Συνολικά, το Citroen C4 C-Cross θα ικανοποιήσει έναν τυπικό οδηγό. Αυτό που κατα-
φέρνει και προσφέρει η μάρκα, είναι ένα αυτοκίνητο με τη μέγιστη δυνατή άνεση σε 
οποιαδήποτε μετακίνηση. Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα οδηγήσεις γρήγορα για να 
το ευχαριστηθείς. Αντιθετως θα ταξιδέψεις στην άλλη άκρη της Ελλάδος υπερβολικά 
άνετα για αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, θα πας στη δουλειά σου και τα παιδιά 
στο σχολείο νιώθοντας πολύ όμορφα και ευχάριστα. Και αυτό τελικά είναι που μετράει 
στην καθημερινότητα.

Τιμή και εξοπλισμός
Οι διαθέσιμες εκδόσεις στο C4 C-Cross είναι οι FEEL, FEEL PACK, 
SHINE και SHINE PACK, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 17.950 
ευρώ στην έκδοση βενζίνης με 100 ίππους. Όλες οι εκδόσεις έχουν 
στον εξοπλισμό τους στοιχεία όπως 6 αερόσακοι, φώτα ημέρας 
LED, σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης, cruise control και speed 
limiter, ένα πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας με προει-
δοποίηση σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα και υποβοήθηση 
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, αισθητήρες φωτός, έγχρωμη 
οθόνη 10’’ για το infotainment με Bluetooth, Apple CarPlay και 
Android Auto. Οι πλουσιότερες εκδόσεις έχουν ακόμη Adaptive 
Cruise Control με Stop & Go, αναγνώριση οδικών σημάτων, LED 
προβολείς με αυτόματη αλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας, LED 
φώτα ομίχλης LED με λειτουργία cornering, αισθητήρες φωτός και 
βροχής, εποπτεία τυφλού σημείο, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, 
κάμερα οπισθοπορείας με Top Rear Vision, διπλό δάπεδο χώρου 
αποσκευών, ζάντες 18 ιντσών και την ανάρτηση με Progressive 
Hydraulic Cushions.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Citroen C4 Cross 1.5 BlueHDi 
130 S&S e-EAT8
Κινητήρας: 1.499cc

Ισχύς: 130 hp/3.750 rpm

Ροπή: 300 Nm/1.750 rpm

0-100 km/h: 9,5 sec

Τελική ταχύτητα: 206 km/h

Μέση κατανάλωση*: 4,6

Εκπομπές CO2*: 120

Ρεζερβουάρ: 50 lt

Χώρος αποσκευών: 380 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά 
WLTP

Αρχική τιμή Citroen C4 Cross 
FEEL 1.2 PureTech 100ps: 
17.950€
Τιμή έκδοσης δοκιμής C4 Cross 
SHINE PACK 1.5 BlueHDi 
130ps EAT8:  
28.350€

Αρνητικά
•  Μέτριοι πίσω 

χώροι επιβατών

•  Μικρός 
πίνακας 
οργάνων

•  Αίσθηση 
ανάρτησης 
σε δρόμο με 
συνεχόμενες 
στροφές

Θετικά
•  Άνεση 

ανάρτησης

•  Εργονομία και 
πρακτικότητα 
στο εσωτερικό

•  Συνολική 
σχεδίαση
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ΔΟΚΙΜΗ

Hyundai i20 1.0T 
100ps 48V: Επίθεση 
στα supermini!

TΟ ΝΈΟ I20 ΈΊΝΆΊ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ με το οποίο η Hyundai επιτίθεται στα 
supermini αφού εκ πρώτης δείχνει πολύ εντυπωσιακό, πολύ σπορ και 
διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Αυτό που κάνει το 
Hyundai i20 μια 
ξεχωριστή πρόταση 
στην κατηγορία, 

είναι η σχέση αξίας-τιμής που 
προσφέρει. Έτσι λοιπόν, μπορεί 
το αυτοκίνητο της δοκιμής 
μας, η έκδοση 1.0T 100ps 
7-DCT 48V Hybrid Distinctive 
να κοστίζει αρκετά χρήματα 
στις 19.090 ευρώ, ωστόσο έχει 
εξοπλισμό που περιλαμβάνει 
κυριολεκτικά τα πάντα! Αν 
το πάρουμε αντίστροφα και 
κατέβουμε επίπεδο εξοπλι-
σμού, η ίδια έκδοση κινητήρα 
με 100 ίππους, με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων και χωρίς 
την ήπια υβριδική τεχνολογία 
κοστίζει 14.190 ευρώ. Που 
είναι εξαιρετικά λίγα χρήματα 
για ένα turbo supermini με 
100 ίππους.

Και στην τιμή αυτή το i20 
περιλαμβάνει ολόκληρη τη 
σουίτα Hyundai SmartSense 
με σύστημα προειδοποίησης 
εκτροπής από τη λωρίδα 
κυκλοφορίας και υποβοήθηση 
στο τιμόνι, αυτόματο περιορι-
στή ταχύτητας, προειδοποίηση 
μετωπικής σύγκρουσης, αυτό-
ματο φρενάρισμα ανάγκης με 
ανίχνευση πεζών, αυτόματη 
ρύθμιση μεγάλης σκάλας 
φώτων, cruise control με ανα-
γνώριση σημάτων που μπορεί 
να προσαρμόζει την ταχύτητα 
στα εκάστοτε όρια του δρόμου, 
αυτόματη κλήση έκτακτης 
ανάγκης αλλά και σύστημα 
ανίχνευσης εγκατάλειψης αν-
θρώπου στο πίσω κάθισμα.

Ακόμη έχει δισκόφρενα 
εμπρός και πίσω, 4 ηλεκτρι-
κά παράθυρα, air condition, 
συναγερμό, διαιρούμενο 
πίσω κάθισμα, χειριστήρια 
στο τιμόνι, 2 θύρες USB και 
Bluetooth. Η δεύτερη έκδο-
ση εξοπλισμού έχει ακόμη 
περισσότερα στοιχεία, όπως 
πλήρως ψηφιακό πίνακα 
οργάνων, οθόνη multimedia 
8’’ με Android Auto και Apple 
CarPlay, κάμερα οπισθοπορεί-
ας και δερμάτινη επένδυση σε 
τιμόνι και επιλογέα ταχυτήτων. 
Μάλιστα η τιμή στο δεύτερο 
επίπεδο εξοπλισμού παραμέ-
νει έστω και οριακά κάτω από 
τις 15.000 ευρώ. Για όσους 
θέλουν ακόμη πιο χαμηλή 
τιμή, υπάρχει και η έκδοση με 
84 ίππους και τιμή από μόλις 
12.990 ευρώ!

Κάτι το διαφορετικό
Σχεδιαστικά, η τρίτη γενιά του Hyundai i20 
είναι εντελώς νέα. Πρακτικά το μόνο που πήρε 
από το προηγούμενο μοντέλο είναι το όνομα. 
Ξεχωρίζει βεβαίως το πιο επιθετικό εμπρός 
μέρος, η μεγάλη γρίλια και οι έντονες ακμες στο 
πλάι. Εντελώς νέα όμως είναι και η εικόνα στο 
εσωτερικό, όπου επίσης τίποτα δε θυμίζει την 
προηγούμενη γενιά. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα 
σχεδιαστικά “παιχνίδια”, όπως κάποιες οριζό-
ντιες λεπίδες στο ταμπλό, ατμοσφαιρικός μπλε 
φωτισμός και οι δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες. 
Μια 10,25’’ σε ρόλο πίνακα οργάνων και μια 
8’’ για το σύστημα infotainment. Μάλιστα ο πί-
νακας οργάνων είναι αρκετά εντυπωσιακός για 
αυτοκίνητο αυτής της τιμής και είναι στάνταρ 
από τη μεσαία έκδοση εξοπλισμού και άνω.

Ποιοτικά τα υλικά που χρησιμοποιούνται δε 
συμβαδίζουν τόσο με τη γενικα φρέσκια σχεδία-
ση, αφού είναι αρκετά σκληρά στην πλειοψηφία 
τους. Παρόλα αυτά η συνολική συναρμογή είναι 
άνω του αναμενόμενου για αυτοκίνητο που 
ξεκινά από τις 13.000 ευρώ.

Ο χώρος αποσκευών στο i20 έχει χωρητικότητα 
352 λίτρα, που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερος 
από πριν. Ωστόσο, στις εκδόσεις με ήπια υβρι-
δική τεχνολογία ο χώρος αποσκευών μειώνεται 
στα 262 λίτρα κι αυτό γιατί κάτω από το δάπεδο 
βρίσκεται η μπαταρία του 48V συστήματος.

Διαθέσιμο αποκλειστικά  
σε βενζίνη
Η γκάμα κινητήρων στο νέο Hyundai i20 περι-
λαμβάνει τέσσερις επιλογές σε βενζίνη. Βασικός 
κινητήρας είναι ο ατμοσφαιρικός 1,2 λίτρων με 
84 ίππους, ενώ υπάρχουν και τρεις επιλογές 
1.0 Turbo, οι δύο με ήπια υβριδική τεχνολογία 
48V. Από πλευράς ισχύος έχουμε δύο εκδόσεις 
με 100ps, μια απλή και μία ήπια υβριδική και 
βεβαίως στην κορυφή είναι η 1.0T 48V 120ps.

Τέσσερις είναι και οι επιλογές στα κιβώτια ταχυ-
τήτων, με τις βασικές εκδόσεις 84ps να συνδυά-
ζονται με 5άρι μηχανικό και τις απλές εκδόσεις 
100 ίππων με 6άρι. Ωστόσο, στην περίπτωση 
των ήπια υβριδικών συνόλων, έχουμε το νέο 
μηχανικό 6άρι iMT, το οποίο και προσφέρει 
λειτουργίες όπως ελεύθερο ρολάρισμα για 
εξοικονόμηση ρύπων. Υπάρχει και το 7-τάχυτο 
αυτόματο DCT, με σύστημα διπλού συμπλέκτη.

Ήπια υβριδικό και αυτόματο
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν η έκδο-
ση 48V. Αν και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να 
κινηθεί χωρίς την υποστήριξη του θερμικού 
κινητήρα, η ενέργεια που αποθηκεύεται από το 
ρολάρισμα και το φρενάρισμα, επαναχρησιμο-
ποιείται δίνοντας κίνηση σε ένα μικρό ηλε-
κτρικό μοτέρ. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται 
ελαφρώς η κατανάλωση και κυρίως οι εκπομπές 
ρύπων. Ο οδηγός δε θα καταλάβει τίποτα από τη 
διαδικασία, ωστόσο θα αντιληφθεί ένα ανεπαί-
σθητο φρενάρισμα στο ρολάρισμα κι αυτό για 
να ενισχυθεί η διαδικασία της ανάκτησης.

Το αυτόματο 7άρι κιβώτιο είναι ιδιαίτερα ομαλό 
στις αλλαγές και αρκετά γρήγορο. Το μόνο που 
ξενίζει κάπως είναι το σχήμα του επιλογέα, 
αφού είναι αρκετά μεγάλος, σε μια εποχή που 
οι επιλογείς τείνουν να μικραίνουν όλο και 
περισσότερο.

Στο δρόμο με το νέο ι20
Αυτό που θα εκτιμήσει ο οδηγός, κυρίως εντός πόλης είναι η ελαφριά αίσθηση του τιμονιού. Μπορεί να μην έχει 
την πληροφόρηση που θα ζητήσεις σε μια απαιτητική διαδρομή με στροφές, όμως το Hyundai i20 είναι ένα μοντέλο 
που θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εντός πόλης. Αυτό που ίσως ξενίσει στην αστική χρήση είναι η 
λίγο πιο σκληρή ανάρτηση που σε συνδυασμό με τις 17αρες ζαντες θυσιάζει ένα μέρος της άνεσης. Ακόμη, φέρνει 
στην καμπίνα και μέρος από την τραχύτητα του δρόμου, τουλάχιστον περισσότερο από ότι σε μοντέλα του ευρωπαϊ-
κού κυρίως ανταγωνισμού. Όσο για τα φρένα, όλα τα i20 των 100-120 ίππων έχουν δισκόφρενα πίσω, ενώ ταμπού-
ρα έχουν μόνο οι εκδόσεις των 84 ίππων.

Ο 1000άρης κινητήρας με τους 100 ίππους έχει καλή απόκριση. Μάλιστα αλλάζοντας τα προφίλ οδήγησης από Eco 
σε Comfort και βεβαίως στο Sport, αλλάζει αισθητά η απόκριση, ενώ βαραίνει ελαφρώς και το τιμόνι. Στο αριθμητικό 
κομμάτι των επιδόσεων, η διαδικασία 0-100 km/h γίνεται σε 11,4 δευτερόλεπτα στο αυτοκίνητο της δοκιμής, 1’’ πε-
ρισσότερο δηλαδή από ότι στο ίδιο αυτοκίνητο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Για το τέλος, αφήσαμε την κατανά-
λωση, η οποία κατά την εβδομαδιαία δοκιμής μας κυμάνθηκε λίγο κάτω από τα 7,0 λτ/100 χλμ.

Δείτε τη δοκιμή του Hyundai i20 στο κανάλι μας στο YouTube:
https://youtu.be/Kk_bWBnMGdI

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Hyundai i20 1.0T 100ps  
48-V Hybrid
Κινητήρας: 998cc

Ισχύς: 100 hp/4.500 rpm

Ροπή: 175 Nm/1.500-4.000 rpm

0-100 km/h: 10,4 (11,4)** sec

Τελική ταχύτητα: 188 (185)** km/h

Μέση κατανάλωση*: 5,1 (5,3)** 
lt/100km

Εκπομπές CO2: 115-118 (117-
121)** g/km

Βάρος: 1.090 (1.115)** kg

Ρεζερβουάρ: 40 lt

Χώρος αποσκευών: 262 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά 
WLTP

**σε παρένθεση τιμές με αυτόματο 
κιβώτιο 7-DCT

Αρχική τιμή Hyundai i20 1.2 
84ps: 12.990€
Αρχική τιμή έκδοσης 1.0Τ 100ps: 
14.190€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
1.0T 100ps 7-DCT 48V Hybrid 
Distinctive: 19.090€

Αρνητικά
•  Ποιότητα πλαστικών στο εσωτερικό

•  Θόρυβος κύλισης

•  Αυξημένη κατανάλωση για ήπια υβριδικό

Θετικά
•  Εξωτερική σχεδίαση

•  Πλούσιος εξοπλισμός

•  Τιμή
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Σε τι οφείλεται  
η αίσθηση  
του συστήματος  
διεύθυνσης;
Η δύναμη που ασκεί ο οδηγός και το feedback,  
η πληροφόρηση που δέχεται είναι ζωτικής σημασίας για την  
αίσθηση του τιμονιού. Κάθε Audi για παράδειγμα, μπορεί  
να οδηγηθεί ομαλά και με ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια  
κατά τη διάρκεια ελιγμών και στάθμευσης.  
Από την άλλη, αυτή η απαιτούμενη δύναμη αυξάνεται σε υψηλότερες  
ταχύτητες. Το αποτέλεσμα είναι ευέλικτος χειρισμός και βελτιστοποιημέ 
νη δυναμική οδήγηση. Το όχημα δηλαδή μπορεί να κινηθεί σε στροφές  
με ακρίβεια.

Ο σπορ χαρακτήρας του εκφράζεται από μια ελεγχόμενη, σταθερή αίσθηση στη μεσαία θέση 
του τιμονιού, στην ευθεία. Αυτό είναι αισθητό σε υψηλές ταχύτητες, με την οδήγηση να επη-
ρεάζεται όχι μόνο από την ταχύτητα, αλλά και από τους πλευρικούς ανέμους και τις οδικές 
συνθήκες. Ο οδηγός πρέπει ακόμη να συμμετέχει, αλλά με πολύ λιγότερη δύναμη. Ένας αι-
σθητήρας μετρά συνεχώς τη γωνία διεύθυνσης του τιμονιού. Η αυτοευθυγράμμιση του τιμο-
νιού είναι πάντοτε αισθητή και ενισχύεται από την υψηλή δύναμη επαναφοράς. Η βέλτιστη 
αίσθηση διεύθυνσης σημαίνει επίσης ότι ένα αυτοκίνητο ανταποκρίνεται στις εντολές, με 
ανεπαίσθητη χρονική καθυστέρηση. Ο λανθάνων χρόνος μεταξύ της κίνησης του τιμονιού 
και της εφαρμογής στους άξονες ανέρχεται σε λίγα μόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Volvo Cars κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επί-
τευξη της φιλοδοξίας της να πετύχει κλιματική ουδετερό-
τητα σε όλο το δίκτυο της παραγωγής της έως το 2025. Η 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιό της που βρίσκεται 
στην Τορσλάντα της Σουηδίας είναι η πρώτη της μονάδα 
κατασκευής αυτοκινήτων που πετυχαίνει πλήρως ουδέτε-
ρη κλιματικά λειτουργία. Αυτό καθιστά την Τορσλάντα το 
δεύτερο κλιματικά ουδέτερο εργοστάσιο σε όλο το δίκτυο 
παραγωγής της εταιρείας, μετά την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στη μονάδα παραγωγής κινητήρων του 
Σκόβντε, το 2018. Η Volvo Cars θεωρεί ένα εργοστάσιο 
πλήρως ουδέτερο κλιματικά όταν καταγράφει μηδενική 
καθαρή αύξηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα, ως αποτέλεσμα της χρήσης ηλεκτρι-
σμού και θέρμανσης για τις ανάγκες του.

Η μονάδα της Τορσλάντα είναι το παλαιότερο εργοστάσιο 
της εταιρείας. Τροφοδοτείται από κλιματικά ουδέτερη 
ηλεκτρική ενέργεια από το 2008. Πλέον, πετυχαίνει και 
κλιματικά ουδέτερη θέρμανση. Το μισό της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται για τη θέρμανση προέρχεται από βιοαέ-
ριο και το υπόλοιπο αντλείται κυρίως από τηλεθέρμανση 

η οποία παράγεται 
από βιομηχανικά 
κατάλοιπα.

Εκτός από την 
επίτευξη κλιματι-
κής ουδετερότη-
τας, η μονάδα της 
Τορσλάντα μειώνει 
επίσης συνεχώς την 
ενέργεια που χρησι-
μοποιεί. Κατά τη διάρκεια 
του 2020, στοχευμένες 
βελτιώσεις στη λειτουργία της απέφεραν σε ετήσια βάση 
εξοικονόμηση σχεδόν 7.000 MWh, ποσό που αντιστοι-
χεί στην ενέργεια η οποία καταναλώνεται από 450 και 
πλέον σουηδικές κατοικίες στη διάρκεια ενός έτους. Στα 
προσεχή χρόνια, το εργοστάσιο σχεδιάζει να εξοικονο-
μήσει επιπλέον ενέργεια, αναβαθμίζοντας τα συστήματα 
φωτισμού και θέρμανσης. Εκτιμάται ότι η αναβάθμιση θα 
αποφέρει όφελος περίπου 20.000 MWh σε ετήσια βάση 
έως το 2023.

Η Ford είναι μεταξύ των εταίρων μιας κοινοπραξίας που 
ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου έρευ-
νας στο οποίο θα μελετηθούν νέες διαδικασίες παραγωγής 
για την επόμενη γενιά ηλεκτροκινητήρων. Στόχος του ερευ-
νητικού προγράμματος με την ονομασία HaPiPro2, είναι η 
ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και νέων διαδικασιών 
που θα αποτελέσουν τη βάση για να μπορέσουν διάφοροι 
Ευρωπαίοι κατασκευαστές να γίνουν πρωτοπόροι στη μα-
ζική παραγωγή εξαρτημάτων ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο σχήμα αυτό συμπράττουν οι Ford, Thyssenkrupp 
System Engineering, τα τμήματα τρισδιάστατης εκτύπω-
σης και προϊοντικής μηχανολογίας του πανεπιστήμιου 
RWTH Aachen, καθώς και η Engiro, η οποία ειδικεύεται 
στους ηλεκτροκινητήρες. Κατά τη διάρκεια του project, οι 
εταιρείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη ευέλικτων και 
αποδοτικών νέων μεθόδων παραγωγής που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα για εξαρτήματα 
μελλοντικών ηλεκτροκινητήρων σε μία γραμμή παραγωγής.

Η ονομασία HaPiPro2 αναφέρεται στην τεχνολογία φουρ-
κέτας περιέλιξης πηνίων εντός του ηλεκτροκινητήρα. Η 
τεχνολογία αυτή αποτελεί σημείο-κλειδί στις καινοτομίες 

εξέλιξης των εξαρτημάτων ηλεκτροκινητήρων. Στο πλαίσιο 
αυτό, το HaPiPro2 θα διερευνήσει την αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων αποδοτικής παραγωγής πολλαπλών εκδόσεων 
ηλεκτροκινητήρων από μία και μόνο γραμμή παραγωγής. 
Εκτός από την φιλοξενία του ερευνητικού κέντρου στο 
εργοστάσιο και τη λειτουργία των συστημάτων, η Ford θα 
ηγηθεί της εξέλιξης νέων μεθόδων βασισμένων στη χρήση 
λέιζερ για τη σύνδεση των επαφών των χάλκινων φουρ-
κετών, αλλά και της έρευνας ως προς τη χρήση εργαλείων 
τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των διαδικασιών.

Το τιμόνι του αυτοκινήτου
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΆ ΔΊΈΥΘΥΝΣΗΣ ΈΝΟΣ  
ΆΥΤΟΚΊΝΗΤΟΥ ΈΧΈΊ ΤΟΣΗ ΊΣΤΟΡΊΆ ΟΣΗ  
ΚΆΊ ΤΟ ΊΔΊΟ ΤΟ ΆΥΤΟΚΊΝΗΤΟ.  
Είναι δεδομένο ότι ένα όχημα ιδανικά  
θα κινηθεί στην επιθυμητή  
κατεύθυνση σύμφωνα με την  
κίνηση του τιμονιού.  
Αλλά οι τεχνολογίες πίσω από  
αυτό είναι περίπλοκες και  
έχουν εξελιχθεί όλο και  
περισσότερο τις τελευταίες  
δεκαετίες.

Οι μηχανικοί και προγραμματιστές των 
αυτοκινητοβιομηχανιών εργάζονται 
για τον τέλειο συνδυασμό δυναμικού 
χειρισμού και άνεσης. Ταυτόχρονα, οι 

λειτουργίες υποβοήθησης διεύθυνσης προσφέρουν 
πρόσθετη ασφάλεια και υποστήριξη στην καθημερι-
νή οδήγηση - για αλλαγή λωρίδας, κατεύθυνσης και 
διαδικασία στάθμευσης. Ως αποτέλεσμα, το τιμόνι 
ολοένα περισσότερο απομακρύνεται από τον αρχέ-
τυπο ρόλο του και μετατρέπεται σε κέντρο διοίκη-
σης υψηλής τεχνολογίας.

Ποιοι παράγοντες  
επηρεάζουν  
την αίσθηση διεύθυνσης;
Η ισορροπία του συστήματος διεύθυνσης 
επηρεάζεται ουσιαστικά από τα τρία στοιχεία 
της φυσικής οδήγησης: διαμήκη, πλευρική και 
κατακόρυφη δυναμική. Εκτός από την επιτά-
χυνση και την επιβράδυνση του οχήματος, 
οι πλευρικές δυνάμεις που προκύπτουν κατά 
την οδήγηση σε καμπύλη τροχιά, καθώς και οι 
διακυμάνσεις του φορτίου των τροχών και οι 
δονήσεις μάζας στο σασί έχουν επίσης αντί-
κτυπο. Ο κύριος στόχος για τους μηχανικούς 
είναι η κατάλληλη ανατροφοδότηση από τις δυ-
νάμεις του μπροστινού άξονα σε σχέση με τις 
συνθήκες οδήγησης, την ισορροπία, το επίπεδο 
πρόσφυσης και τις ανωμαλίες στον δρόμο.

Το καλά βαθμονομημένο τιμόνι αποκρίνεται 
προβλέψιμα και γραμμικά ή προοδευτικά, 
ανάλογα με την κατάσταση. Και επικοινωνεί 
πάντα το πότε έχουν προσεγγιστεί τα όρια της 
φυσικής. Για παράδειγμα, η ροπή διεύθυνσης 
μειώνεται αισθητά όταν το αυτοκίνητο φτάσει 
στην υψηλότερη δυνατή δύναμη στροφής 
στον μπροστινό άξονα, δηλαδή όταν ξεκινά η 
υποστροφή. Για το λόγο αυτό, το τιμόνι συμ-
βάλλει ουσιαστικά στην αίσθηση της ασφαλούς 
οδήγησης.

Γιατί όλοι  
χρησιμοποιούμε τιμόνια;
Το τιμόνι είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
του αυτοκινήτου για πάνω από 120 χρόνια. 
Στην αρχή, υπήρχε ένας μοχλός ή μία ράβδος 
διεύθυνσης. Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός άλ-
λαζε τη γωνία διεύθυνσης των τροχών. Ωστόσο, 
αυτό το τιμόνι ήταν οτιδήποτε άλλο από ακρι-
βές ή ευέλικτο. Με το σχεδιασμό του τιμονιού, 
ο Γάλλος μηχανικός Alfred Vacheron ανέπτυξε 
μια τεχνική εναλλακτική λύση για πρώτη φορά, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον έλεγχο 
των εμπρός τροχών με το “volant” του. Το 
σημαντικό, ο κυκλικός ελεγκτής επέτρεψε τη 
μετάδοση της γωνίας διεύθυνσης σε πολλαπλές 
περιστροφές. Λίγο μετά την εισαγωγή του, το 
τιμόνι εξελίχθηκε ως παγκόσμιο πρότυπο.

Στη δεκαετία του 1080 εμφανίστηκαν τα 
υδραυλικά τιμόνι, που ήταν μικρότερα και πιο 
εύχρηστα. Η δομή και η λειτουργία του έχουν 
επίσης αλλάξει. Μέχρι το τέλος της δεκαετί-
ας του 1980, ένα τιμόνι με σύνθετο πλαίσιο 
που ενσωμάτωνε μόνο τη λειτουργία κόρνας 
εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται. Το 1991, 
ο αερόσακος οδηγού έγινε στάνταρ. Εισήχθη-
σαν επίσης τα πρώτα κουμπιά, όπως ο έλεγ-
χος έντασης του ηχοσυστήματος. Σήμερα, η 
τελευταία γενιά τιμονιών αποτελείται από ένα 
πλαίσιο από ελαφρό μέταλλο που είναι σημα-
ντικά ελαφρύτερο από χαλύβδινες κατασκευές 
και έχει άλλα πλεονεκτήματα σε σχέση με την 
αντοχή, τα χαρακτηριστικά απόσβεσης και τη 
δυνατότητα χύτευσης. Ένα σύγχρονο τιμόνι σή-
μερα μπορεί να προσφέρει έως και 18 λειτουρ-
γίες και χωρητική αναγνώριση επαφής των 
χεριών, η οποία συνεργάζεται με τα συστήματα 
υποβοήθησης.

Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι
Το ηλεκτρομηχανικό υποβοηθούμενο τιμόνι 
είναι η σύγχρονη κατάσταση και μπορεί να 
βρεθεί σε κάθε premium αυτοκίνητο. Το σύστη-
μα λειτουργεί χωρίς υδραυλικά εξαρτήματα και 
έτσι εξοικονομεί σημαντική ποσότητα ενέργει-
ας. Κάνει επίσης τεχνικά δυνατά όλα τα συστή-
ματα υποβοήθησης με επέμβαση διεύθυνσης. 
Το τιμόνι προσφέρει ρυθμιζόμενη ταχύτητα δι-
εύθυνσης και συμβάλλει στην σταθερότητα της 
κατεύθυνσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός 
έχει μια σπορ αίσθηση τιμονιού και παίρνει 
εξαιρετικά ακριβή, διαφοροποιημένα μηνύματα 
από το δρόμο.

HaPiPro2: Νέοι μέθοδοι στην 
παραγωγή ηλεκτροκινητήρων

Το κλιματικά  
ουδέτερο  
εργοστάσιο 

αυτοκινήτων  
της Volvo
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Η ΠΛΈΟΝ ΈΝΔΊΆΦΈΡΟΥΣΆ ΈΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ RENAULT CLIO είναι αυτή που 
λειτουργεί με υγραέριο LPG, αφού το 
σύστημα διπλού καυσίμου τοποθετείται 
εργοστασιακά και μάλιστα διατίθεται 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση από τις 
εκδόσεις βενζίνης.

Renault 
Clio LPG: 
Συμφέρει!

Το υγραέριο ως καύσιμο δεν είναι νέα ιστορία. Άλλωστε 
δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που έχουν μπει στη διαδικασία 
να εγκαταστήσουν υγραέριο στα αυτοκίνητα τους ως after 
market επιλογή. Κι αυτό γιατί με κάτω από 1 ευρώ το 

λίτρο μειώνει δραστικά το κόστος στις μετακινήσεις.

Η Renault και η Dacia είναι από τις λίγες μάρκες που έχουν στη 
γκάμα τους εκδόσεις με εργοστασιακά τοποθετημένο κιτ LPG και 
το Clio είναι μια τέτοια περίπτωση. Συνολικά δεν υπάρχει καμία 
αλλαγή στη σχεδίαση και στην εμφάνιση του μοντέλου, ούτε εξω-
τερικά και βεβαίως ούτε και εσωτερικά. Μάλιστα δεν είναι ορατό 
ούτε το στόμιο ανεφοδιασμού σε υγραέριο, αφού βρίσκεται πίσω 
από το ίδιο πορτάκι με την τάπα για τη βενζίνη.

Χωρίς αλλαγές στο 
εσωτερικό
Στο εσωτερικό το Clio LPG εί-
ναι ίδιο με τις υπόλοιπες εκδό-
σεις καυσίμου. Αυτό που ξεχω-
ρίσει μόνο είναι ένα πρόσθετο 
όργανο, κάτω αριστερά στο 
ταμπλό. Εκεί απεικονίζονται με 
φωτεινές ενδείξεις η ποσότητα 
του LPG στο ρεζερβουάρ αλλά 
και το καύσιμο με το οποίο λει-
τουργεί το αυτοκίνητο την κάθε 
στιγμή. Αντίστοιχα, υπάρχουν 
και κάποιες ενδείξεις μέσα 
στον πίνακα οργάνων που ενη-
μερώνουν ότι το αυτοκίνητο 
λειτουργεί με υγραέριο.

Κατά τα άλλα, η πλούσια έκδο-
ση Dynamic της δοκιμής μας 
έχει και τον ψηφιακό πίνακα 
οργάνων που προσφέρει η 
Renault, μια οθόνη αφής για το 
infotainment μεγέθους 7’’ και 
ποιοτικά υλικά σε σύγκριση με 
τις πιο βασικές εκδόσεις εξο-
πλισμού του μοντέλου. Υπάρχει 
βεβαίως η ίδια καλή εργονο-
μία και η ίδια καλή αίσθηση 
ευρυχωρίας και άνεσης που 
βρίσκουμε σε όλες τις εκδόσεις 
του Clio.

Στο βενζινοκίνητο Clio, ο 
χώρος των αποσκευών είναι 
ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή 
στην κατηγορία με όγκο 391 
λίτρα. Και το καλό είναι πως 
στην έκδοση LPG αυτό δεν 
αλλάζει, αφού η δεξαμενή του 
υγραερίου βρίσκεται κάτω 
από το χώρο αποσκευών, στη 
θέση της ρεζέρβας. Το μόνο 
αρνητικό είναι πως η έκδοση 
LPG δεν έχει ρεζέρβα, αλλά κιτ 
επισκευής ελαστικού.

Καλύτερες επιδόσεις
Κάτω από το καπό, ο 3κύλινδρος 
1000άρης TCe κινητήρας αποδίδει 100 
ίππους και 170 Nm ροπής όταν λειτουρ-
γεί με LPG, δηλαδή σχεδόν πάντα. Όταν 
όμως εξαντληθεί το υγραέριο, το  καύσι-
μο γυρίσει αυτόματα σε βενζίνη. Τότε η 
απόδοση είναι όπως και στο νέο 1000άρι 
Clio βενζίνης, με 91 ίππους και 160 Nm 
ροπής. Η αλλαγή καυσίμου είναι μια 
λειτουργία εντελώς αθόρυβη την οποία και 
δεν αντιλαμβάνεται ο οδηγός. Θα πρέπει 
να προσέξει δηλαδή τις σχετικές λυχνίες 
για να δει αν κινείται με LPG ή βενζίνη. 
Ο TCe κινητήρας έχει ρυθμιστεί από το 
εργοστάσιο για να λειτουργεί με δύο τύ-
πους καυσίμου, γεγονός που συνεπάγεται 
βεβαίως την ίδια καλή αξιοπιστία με ένα 
τυπικό βενζινοκίνητο Clio.

Το ίδιο καλή είναι και η όλη εργοστασια-
κή εγκατάσταση του κιτ, η οποία γίνεται 
απευθείας στη γραμμή παραγωγής. Η 
δεξαμενή αποθήκευσης του υγραερίου 
είναι από υψηλής αντοχής ατσάλι και έχει 
χωρητικότητα 32 λίτρα. Από την άλλη το 
ρεζερβουάρ βενζίνης είναι κανονικό, στα 
39 λίτρα.

Δραστική μείωση  
του κόστους χρήσης
Με τα δύο ρεζερβουάρ γεμάτα το Clio 
LPG μπορεί να πετύχει περίπου 1.400 χλμ 
αυτονομίας, αν λάβουμε υπόψη μας τις 
τιμές κατανάλωσης που δηλώνει το ερ-
γοστάσιο, περίπου στα 5,4 λτ. βενζίνη και 
6,9 λτ. LPG. Αυτό που είδαμε στην πράξη 
είναι μέση κατανάλωση LPG στα 7,8-7,9 
λτ/100 χλμ, τιμή απολύτως φυσιολογική αν 
λάβουμε υπόψη μας και τα χαρακτηριστικά 
του υγραερίου ως καύσιμο.

Και για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με 
το υγραέριο, αυτό έχει διαφορά στη θερμι-
κή απόδοση από τη βενζίνη, που σημαίνει 
ότι ένας κινητήρας καίει περισσότερο 
LPG από ότι βενζίνη. Βέβαια, η τεράστια 
διαφορά στο κόστος είναι αυτή που δίνει 
όλα τα πλεονεκτήματα, αφού με τιμή γύρω 
στα 0,7-0,8 ευρώ/λίτρο, ένα φουλάρισμα σε 
υγραέριο κοστίζει σχεδόν τα μισά χρήματα 
από ένα φουλάρισμα σε βενζίνη. Ταυτό-
χρονα, το LPG είναι και πιο οικολογικό ως 
καύσιμο, με τις εκπομπές ρύπων στο Clio 
LPG να είναι στα 107 γρ/χλμ. αντί για 117 
σε μια απλή έκδοση βενζίνης.

Σαν επιδόσεις, το Clio LPG είναι ανεπαί-
σθητα πιο αποτελεσματικό στο δεξί πεντάλ, 
κυρίως λόγω των +10 Nm ροπής, με τα συ-
νολικά 170 να είναι διαθέσιμα στις 2.000 
σ.α.λ. Επίσης λόγω των πρόσφατων αλλα-
γών στη γκάμα του Clio, το βενζινοκίνητο 
μοντέλο αποδίδει πλέον 91 ίππους, ενώ 
εδώ η έκδοση LPG αποδίδει 100, ρίχνο-
ντας την ισχύ στους 91 ίππους μόνο όταν 
αδειάσει η δεξαμενή υγραερίου ή αλλά-
ξουμε τη λειτουργία καυσίμου χειροκίνητα 
στη βενζίνη. Θετικό σε κάθε περίπτωση 
είναι πως οι τελευταίες αναβαθμίσεις στη 
γκάμα Clio έφεραν ως στάνταρ και το 6άρι 
μηχανικό κιβώτιο στις εκδόσεις TCe 100, 
όταν παλαιότερα υπήρχε μόνο 5άρι.

Πόσο κοστίζει;
Αυτή την περίοδο η Renault προσφέρει 
το Clio LPG στην ίδια τιμή με το απλό 
βενζινοκίνητο μοντέλο. Έτσι με τιμές που 
ξεκινούν από 15.640 ευρώ έχουμε και 10 
επιπλέον ίππους και το πολύ χαμηλότερο 
κόστος μετακίνησης που προσφέρει μια 
έκδοση LPG. Η πλούσια έκδοση της δο-
κιμής Clio LPG Dynamic κοστίζει 18.140 
ευρώ, όμως πραγματικά δεν της λείπει 
τίποτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Renault Clio 1.0 TCe 100ps LPG
Κινητήρας: 999cc

Ισχύ: 100 hp/4.600 rpm

Ροπή: 170 Nm/2.000 rpm

Μέση κατανάλωση*: 6,9-7,8 lt/100km

Εκπομπές CO2: 107-121 g/km

Ρεζερβουάρ: 39 lt βενζίνη/32 lt LPG

Χώρος αποσκευών: 391 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά WLTP όταν 
λειτουργεί με LPG

Αρχική τιμή Renault Clio:  
13.790€
Τιμή έκδοσης 1.0 TCe 100 LPG: 
15.640€

Αρνητικά
•  Ο δείκτης LPG δεν είναι ενσωματωμέ-

νος στον πίνακα οργάνων

•  Ταμπούρα στα πίσω φρένα

Θετικά
•  Εξίσωση τιμής σε εκδόσεις βενζίνης 

και LPG

•  Εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση

•  Χώρος αποσκευών

RENAULT CLIO LPG
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ΔΟΚΙΜΗ Δείτε τη δοκιμή του Volvo XC40 T5 Recharge στο κανάλι μας στο YouTube:

https://youtu.be/YzHO8QB1AM0

Volvo  
XC40 T5  
Recharge:  
Plug-in  
baby...

Η PLUG-IN ΥΒΡΊΔΊΚΗ ΈΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ VOLVO XC40 ονομάζεται 
Recharge, έχει έναν ηλεκτροκινητήρα, 
μπαταρία και μπορεί να καλύψει όλες 
τις καθημερινές μας μετακινήσεις 
χωρίς σταγόνα βενζίνης!

Το Volvo XC40 Recharge δε διαφοροποιεί-
ται σχεδιαστικά από τα υπόλοιπα XC40, 
ωστόσο οι πιο προσεκτικοί θα δουν μια 
έξτρα τάπα εμπρός αριστερά, η οποία 

και κρύβει την υποδοχή φόρτισης. Εδώ μπαίνει 
το καλώδιο του φορτιστή και από την άλλη μεριά 
το συνδέουμε σε μια πρίζα, ακόμη και σε οικιακό 
ρεύμα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν κινούμαστε ηλεκτρικά 
και το βράδυ στο σπίτι ή το πρωί στο γραφείο βά-
ζουμε το αυτοκίνητο στην πρίζα για φόρτιση. Μια 
πλήρη φόρτιση διαρκεί από 3 έως 9 ώρες ανάλογα 
με την πρίζα και βεβαίως τον τύπο του φορτιστή.

Μια πλήρη φόρτιση δίνει αυτονομία της τάξεως 
των 40-50 χλμ. εντός πόλης, και το μοντέλο στις 
περισσότερες περιπτώσεις θα μπορεί να κινηθεί 
εντελώς ηλεκτρικά, προσφέροντας ασυναγώνιστη 
οικονομία. Το πλεονέκτημα σε όλα τα Plug-in 
υβριδικά μοντέλα είναι πως δεν υπάρχει περιο-
ρισμός στις μετακινήσεις, αφού έχουν και κανο-
νικό ρεζερβουάρ βενζίνης. Έτσι, ακόμη και χωρίς 
ενέργεια στις μπαταρίες του, το XC40 Recharge 
κινείται όπως και ένα τυπικό υβριδικό αυτοκίνητο 
και φυσικά μπορεί να ταξιδέψει παντού χωρίς να 
είναι απαραίτητη η εξωτερική φόρτιση.

Αρνητικά
•  Απουσία τετρακίνησης

•  Τα Apple CarPlay/Android 
Auto δεν είναι διαθέσιμα στις 
βασικές εκδόσεις εξοπλισμού

Θετικά
•  Εσωτερικοί χώροι

•  Κατανάλωση εντός πόλης

•  Ποιότητα κύλισης

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Volvo XC40 Recharge T5
Κινητήρας: 1.5lt 3-κύλινδρος

Ισχύς: 262 ps

Ροπή: 425 Nm

0-100 km/h: 7,3 sec

Τελική ταχύτητα: 180 km/h

Μέση κατανάλωση*: 2,1 
lt/100km

Εκπομπές CO2: 47 g/km

Βάρος: 1.871 kg

Ρεζερβουάρ: 48 lt

Χώρος αποσκευών: 452 lt

*εργοστασιακή μέτρηση κατά 
WLTP

Αρχική τιμή Volvo XC40 
Recharge T5: 49.179€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
(έκδοση Inscription): 53.899€

Τ5 με 262 ίππους
Πέρα από τον ηλεκτροκινητήρα, το XC40 έχει έναν 3-κύλινδρο βενζινοκινη-
τήρα 1,5 λτ. με turbo και αποδίδει από μόνος του 180 ίππους. Σε συνδυασμό 
όμως με τον ηλεκτροκινητήρα το XC40 Plug-in hybrid Τ5 αποδίδει επιπλέον 
82 ίππους, στους 262 συνολικά. Επίσης η συνδυαστική ροπή εκτοξεύεται στα 
425 Nm, με σχεδόν τα μισά από αυτά να είναι διαθέσιμα από τη στάση, αφού 
σε όλες τις εκκινήσεις αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας. Διαθέσιμη είναι και 
μια μικρότερη έκδοση Τ4 με ισχύ 211 ίππων, η οποία όμως προσφέρει κατώ-
τερες επιδόσεις χωρίς να κερδίζει κάτι σημαντικό σε οικονομία. Και μιλώντας 
για οικονομία, η έκδοση Τ5 των 262 ίππων προσφέρει μέση κατανάλωση σύμ-
φωνα με το εργοστάσιο στα 2,1 λτ/100 χλμ. Το trip computer στη διάρκεια της 
δοκιμής μας έδειξε άνετα τιμές γύρω στα 3,7 λτ/100χλμ, εξαιρετικό νούμερο 
αν αναλογιστούμε ότι έχουμε ένα SUV 1.800 κιλών.

Premium αίσθηση στο εσωτερικό
Στο εσωτερικό η plug-in υβριδική έκδοση δεν έχει διαφορές συγκριτικά με 
τις υπόλοιπες εκδόσεις του XC40. Η σχεδίαση είναι απλή και πολύ ευχάριστη, 
ενώ γενικότερα εκπέμπει μια αίσθηση ηρεμίας, όπως άλλωστε και σε κάθε 
άλλο Volvo. Υπάρχουν δερμάτινα καθίσματα στη μεσαία έκδοση Inscription 
της δοκιμής μας, ενώ ξεχωρίζουν λεπτομέρειες όπως ο μικρός επιλογέας ταχυ-
τήτων από κρύσταλλο, η εσωτερική επένδυση μοκέτας σε ολόκληρη την πόρτα 
και ο κεντρικός καθρέφτης χωρίς ορατό πλαίσιο.

Στο κέντρο του ταμπλό όλες οι εκδόσεις έχουν μια κάθετη οθόνη αφής 9 
ιντσών με ελληνικό menu, Apple CarPlay και Android Auto. Ο πίνακας 
οργάνων είναι ως στάνταρ ψηφιακός στις 12,3 ίντσες, μπορεί να αλλάξει 
χρωματισμούς και απεικόνιση κατ’ επιλογή του οδηγού, ενώ περιλαμβάνει και 
ένα υβριδικό όργανο ειδικά σε αυτή την έκδοση. Η ουσιαστική διαφορά στην 
έκδοση Recharge είναι το λίγο ψηλότερο κεντρικό τούνελ, στα πόδια των πίσω 
επιβατών, κάτω από το οποίο βρίσκεται η μπαταρία του plug-in υβριδικού 
συστήματος. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στον χώρο απο-
σκευών, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος στα 452 λίτρα, σε αντίθεση με άλλα 
μοντέλα του είδους που έχουν τις μπαταρίες κάτω από το δάπεδο του χώρου.

Άνετο και εντελώς αθόρυβο στο δρόμο
Το XC40 Recharge έχει τρία προφίλ οδήγησης. Το Hybrid συνδυάζει τον 
ηλεκτροκινητήρα με τον βενζινοκινητήρα και σε αυτό το mode εκκινεί πάντα 
το αυτοκίνητο. Ωστόσο υπάρχουν το Pure με προτεραιότητα στη χρήση του 
ηλεκτροκινητήρα και το Power για τη μέγιστη συνδυαστική ισχύ. Μάλιστα σε 
αυτή την περίπτωση, η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα γίνεται σε 7,3 δευτερόλε-
πτα.

Ο οδηγός έχει πάντα τη δυνατότητα να “κλειδώσει” την αποθηκευμένη ενέρ-
γεια, ώστε να τη χρησιμοποιήσει μεταγενέστερα εντός πόλης, όπου θα φέρει 
και την καλύτερη οικονομία. Σε κανονική χρήση, η μπαταρία παίρνει λίγη 
φόρτιση κατά το ρολάρισμα και το φρενάρισμα, ενώ υπάρχει και η επιλογή B 
στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που ενισχύει αυτή τη διαδικασία.

Γενικότερα στην καθημερινότητα το XC40 Recharge είναι εντελώς αθόρυβο, 
αφού την περισσότερη ώρα κινείται ως ηλεκτρικό. Εκτός πόλης, το αυτοκίνη-
το μπορεί να συνεχίσει να κινείται ηλεκτρικά ακόμη και ταχύτητες άνω των 
100 χλμ./ώρα, αρκεί να υπάρχει άφθονη ενέργεια στη μπαταρία. Ωστόσο δεν 
είναι σε θέση να καλύψει μεγάλες αποστάσεις με ηλεκτρική ενέργεια, αφού το 
απόθεμα της μπαταρίας θα εξαντληθεί σχετικά γρήγορα.

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι το αυτοκίνητο έχει την κίνηση εμπρός μόνο, 
παρότι σε άλλα plug-in υβριδικά μοντέλα της αγοράς ο ηλεκτροκινητήρας 
κινεί τους πίσω τροχούς κάνοντας πρακτικά το μοντέλο τετρακίνητο για όταν 
και όσο χρειαστεί.

Τιμές και εξοπλισμός
Οι τιμές του XC40 Recharge Plug-in Hybrid ξεκινούν από περίπου 49.179 ευ-
ρώ στην ήδη καλά εξοπλισμένη έκδοση Inscription Expression. Αυτή περιλαμ-
βάνει σχεδόν τα πάντα, 2-ζωνικό κλιματισμό, οθόνη multimedia 9’’, ψηφιακό 
πίνακα οργάνων, ζάντες αλουμινίου 18’’, ένα πλήρες πακέτο ασφάλειας με 
συστήματα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, σύστημα αποφυγής εμπρόσθιας 
σύγκρουσης, αναγνώριση οδικών σημάτων, LED προβολείς και πολλά ακόμη.
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TRIBUTE TRIBUTE

Ένα μικρό, σφηνοειδές κουπέ σχεδιασμένο 
από τον Marc Dechamps για το στούντιο 
του Bertone στο Τορίνο, το MX-81 ήταν 
το πρώτο Mazda με τα αρχικά MX (Mazda 

eXperimental). Ένα ακρωνύμιο που έμελλε να σηματο-
δοτήσει τα πιο προκλητικά μοντέλα της μάρκας. Αυτο-
κίνητα που δημιούργησαν νέες αξίες χωρίς συμβιβα-
σμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο του αυτοκινήτου.

Τα περισσότερα πρωτότυπα καταστρέφονται μετά 
την παρουσίασή τους, το 2019 όμως ο Nobuhiro 
Yamamoto – υπεύθυνος εξέλιξης του περιστροφικού 
κινητήρα, και για πάνω από 40 χρόνια υπεύθυνος προ-
γράμματος του MX5 – ανακάλυψε κάπου σε μία αποθή-
κη στα κεντρικά της Mazda στη Χιροσίμα, το MX-81. Το 
πρωτότυπο στάλθηκε στην Mazda Italia, και μετά από 
πάρα πολύ δουλειά ανακαινίστηκε από την SuperStile 
στο Τορίνο με τη συνεργασία του Flavio Gallizio. Στο 
τέλος, η ολοκλήρωση της ανακατασκευής γιορτάστηκε 
με την πραγματοποίηση της φωτογράφησης μπροστά 
στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, όπως ακριβώς είχε 
γίνει και πριν από 40 χρόνια με το ίδιο MX-81.

Η ανακατασκευή συνοδεύτηκε και από τη δημιουργί-
α ενός ντοκιμαντέρ (διαθέσιμο στο https://youtu.be/
u8aXHOnHqAs ) όπου παρουσιάζεται όλη η ιστορία 
του MX-81. Μαζί και ο ρόλος του στην εξέλιξη των 
μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ της Ιταλικής κουλτούρας 
στο σχεδιασμό αυτοκινήτων και της Ιαπωνικής μηχα-
νολογικής αρτιότητας Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε, 
σχεδόν συμπωματικά, 20 σχεδόν χρόνια πριν τη γέννη-
ση του πρώτου concept car της Mazda.

Mazda:  
60 χρόνια ιταλικής 
επιρροής στο Design

Τα αρχικά MX:  
Σαράντα χρόνια νέο
Το λογότυπο MX έχει από τότε χρησιμοποιηθεί πάνω από δώδε-
κα φορές σε μία πληθώρα μοντέλων παραγωγής, σε πρωτότυπα 
αλλά και αυτοκίνητα αγώνων της Mazda. Όταν το 2010 ο Ikuo 
Maeda, επικεφαλής σχεδιασμού της Mazda (και γιός του σχεδιαστή 
Matasaburo Maeda, που είχε δουλέψει με τους Ιταλούς την εποχή 
του Luce), ανέλαβε το project αναβάθμισης και τυποποίησης του 
σχεδιασμού της μάρκας, αμέσως το μυαλό του πήγε στη προηγούμε-
νη συνεργασία με τους οίκους Giugiaro και Bertone. 

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, είναι σήμερα το MX-30, το πρώτο 
ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής της εταιρείας, που αποτίνει 
φόρο τιμής στους δεσμούς των 60 χρόνων μεταξύ Mazda και Ιταλι-
κού design, φορώντας το εμβληματικό λογότυπο MX.

ΤΟ ΦΟΥΤΟΥΡΊΣΤΊΚΟ MX-81 είναι το πρώτο concept car της Mazda, που 
παρουσιάστηκε 40 χρόνια πριν στη Διεθνή Έκθεση του Τόκυο το 1981

Το Ιταλικό Design  
συναντά την Ιαπωνική 
τεχνολογία 
Το 1960 ο Hideyuki Miyakawa, ένας νεαρός 
δημοσιογράφος αυτοκινήτων, ταξίδεψε στην 
Ιταλία και συνάντησε στην έκθεση αυτοκι-
νήτων του Τορίνο τον Giorgetto Giugiaro, 
τότε επικεφαλής του στούντιο Bertone. Εκεί 
συνάντησε επίσης και την μέλλουσα σύζυγό 
του, τη Marisa Bassano, μία Ιταλο-γιαπω-
νέζα μεταφράστρια που είχε πάθος με τα 
αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευ-
τικού ταξιδιού της Marisa στη Χιροσίμα το 
1961, ο Miyakawa συνάντησε τον πρόεδρο 
της Mazda Tsuneji Matsuda, και συζήτησαν 
τη μεγάλη σημασία του design στην Ιαπω-
νική αυτοκινητοβιομηχανία.

Επιστρέφοντας στο Τορίνο, ο Hideyuki και 
η Marisa ξεκίνησαν να εργάζονται ως με-
σάζοντες μεταξύ των φημισμένων Ιταλικών 
σχεδιαστικών οίκων του Bertone, Ghia και 
Pinifarina, και των Ιαπωνικών αυτοκινητο-
βιομηχανιών. Η συνεργασία της Mazda και 
του Bertone είχε σαν αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία των σχεδιασμένων από το Giugiaro, 
Mazda Familia και Luce της δεκαετίας του 
‘60, και συνεχίστηκε και μετά τη μεταπή-
δηση του Giugiaro στο στούντιο του Ghia, 
μέχρι τη δημιουργία του MX-81 το 1981.
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Ασφάλεια και καλύψεις
Αυτό είναι ίσως και το πιο σοβαρό μέρος από 
όλη τη διαδικασία! Πριν την κράτηση μας θα 
πρέπει να γνωρίζουμε τα ποσά ευθύνης στο ενοι-
κιαζόμενο όχημα. Αυτά ενδέχεται να αλλάζουν 
από όχημα σε όχημα και από εταιρία σε εταιρία. 
Όλα τα ενοικιαζόμενα οχήματα διατίθενται με 
μικτή ασφάλεια και ποσό απαλλαγής. Ο οδηγός/
ενοικιαστής έχει την ευθύνη για ένα συγκεκριμέ-
νο ύψος ζημίας ή κλοπής σε περίπτωση που κάτι 
πάει στραβά. Συνήθως αυτό το ποσό είναι μεταξύ 
600 και 1000 ευρώ, ανάλογα με την εταιρία 
ενοικίασης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το ποσό 
ευθύνης αποτελεί και το ύψος της εγγύησης που 
πρέπει να καταβάλλουμε στο γραφείο ενοικία-
σης, πριν παραλάβουμε το αυτοκίνητο. Εδώ χρει-
άζεται η πιστωτική κάρτα, από όπου θα δεσμευ-
τεί το ποσό ευθύνης ως εγγύηση. Τα χρήματα θα 
παραμείνουν “μη διαθέσιμα” έως τη λήξη της 
ενοικίασης. Οπότε καλό είναι να έχουμε το σχετι-
κό υπόλοιπο, για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως 
στο γραφείο ενοικίασης. Στους όρους ενοικίασης 
από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες αναφέρει ότι η 
πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη. Συνεπώς και 
πηγαίνοντας με μια χρεωστική κάρτα (debit) σε 
κάποιες περιπτώσεις ίσως δε μπορέσουμε ακόμη 
και να παραλάβουμε το όχημα.
Κάποια πρακτορεία προσφέρουν πακέτα “πλή-
ρους κάλυψης”. Ωστόσο, αυτό δεν αφορά απευ-
θείας στο ενοικιαζόμενο όχημα, καθώς αποτελεί 
ασφαλιστικό προϊόν κάποιου τρίτου. Με άλλα 
λόγια, θα παραλάβουμε το όχημα που κλείσαμε 
από την εταιρία ενοικιάσεως με το απλό πακέτο 
ασφάλειας και την αρχική “απαλλαγή ζημιών”. 
Αν τυχόν κληθούμε να πληρώσουμε ζημιά στο 
ενοικιαζόμενο όχημα, η ιστοσελίδα από όπου 
κλείσαμε το όχημα θα μας αποζημιώσει, εφόσον 
επιλέξαμε το έξτρα πακέτο κάλυψης. Ισχύουν 
όροι και προϋποθέσεις, οπότε καλό είναι, και 
εδώ, να διαβάσουμε προσεκτικά και να κατανοή-
σουμε το συμβόλαιο μας.

Ενοικίαση 
αυτοκινήτου 
online και πώς 
να μην την 
“πατήσουμε”
ΒΡΗΚΈΣ ΤΟ ΆΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΤΏΝ 
ΔΊΆΚΟΠΏΝ ΣΟΥ ΣΈ ΠΟΛΥ ΔΈΛΈΆΣΤΊΚΗ 
ΤΊΜΗ; Διάβασε παρακάτω τι να προσέξεις 
πριν προχωρήσεις σε ενοικίαση αυτοκινήτου 
ώστε να μη βρεθείς προ εκπλήξεως!

Η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής λύση, ειδι-
κά τώρα το καλοκαίρι που ταξιδεύουμε για διακοπές! Στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, τουρίστες ή όσοι ταξιδεύουν επαγγελματικά επιλέγουν 
ένα αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους, με το ανάλογο βεβαίως 
κόστος. Υπάρχουν όμως μερικά σημεία που χρήζουν το 100% της 
προσοχής μας, προκειμένου να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως, τόσο 
στην αρχή όσο και στο τέλος των διακοπών μας.

Έρευνα και πρακτορεία
Υπάρχουν κυριολεκτικά αμέτρητα site και εταιρίες ενοικιάσεων αυ-
τοκινήτων σε όλο τον κόσμο. Συνήθως όταν κλείνουμε αεροπορικά ή 
ξενοδοχείο, υπάρχει και επιλογή για ενοικίαση αυτοκινήτου στο ίδιο 
site. Μπορούμε να κλείσουμε απευθείας από εκεί ή πολύ απλά να 
googlάρουμε “ενοικίαση αυτοκινήτου στην ***”. Βέβαια υπάρχει και 
ο κλασικός τρόπος, απευθείας μέσω κάποιας πολυεθνικής εταιρίας, 
αλλά αυτή είναι συνήθως και η ακριβότερη επιλογή. Ο ευκολότερος 
– και συνήθως οικονομικότερος – τρόπος είναι μέσω κάποιων site 
σύγκρισης τιμών ανάμεσα σε εταιρίες ενοικιάσεων αυτοκινήτων. 
Τέτοια site είναι τα rentalcars.com, holidayautos.com, skyscanner.
net, carrentals.com, kayak.com και πάρα πολλά ακόμη, τα οποία και 
έχουν αξιολογήσεις πελατών για κάθε μια από τις εταιρίες ενοικιάσε-
ως.

Online ενοικίαση αυτοκινήτου  
και ψιλά γράμματα
Πριν προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της κράτησης θα πρέπει να διαβάσουμε με 
προσοχή, και να κατανοήσουμε, τους όρους ενοικίασης. Τόσο της ίδιας της εταιρίας 
ενοικιάσεων που επιλέγουμε όσο και του πρακτορείου/site σύγκρισης τιμών αν πάμε 
μέσω τρίτου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνεται στην κράτηση μας και τι όχι 
(π.χ. φόροι αεροδρομίων, οδική βοήθεια, ένας ή δύο οδηγοί κ.λ.π.). Είναι πολύ πιθανόν 
να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για κάτι που θα ζητήσουμε και δεν περιλαμβάνεται. 
Όπως για παράδειγμα η παραλαβή του αυτοκινήτου μας αργά το βράδυ, αν φτάνουμε με 
κάποια πτήση αργά μετά τα μεσάνυχτα.

Προϋποθέσεις  
για ενοικίαση  
αυτοκινήτου
Όλα τα site σύγκρισης τιμών αλλά και οι ιστοσελί-
δες των ιδίων των εταιριών rent a car, αναφέρουν 
ξεκάθαρα στους όρους ενοικίασης τις προϋποθέσεις. 
Αυτές περιλαμβάνουν την επιτρεπόμενη ηλικία οδη-
γού, τον τύπο διπλώματος οδήγησης (αν ταξιδεύ-
ουμε εκτός ΕΕ) αλλά και τα έγγραφα που πρέπει να 
προσκομίσουμε στο γραφείο ενοικίασης. Συνήθως 
αυτά είναι ταυτότητα ή διαβατήριο, δίπλωμα οδήγη-
σης και πιστωτική κάρτα. Προσοχή, όλα τα έγγραφα 
και η πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είναι στο όνομα 
του κυρίως οδηγού, καθώς διαφορετικά ενδέχεται 
να μην παραλάβουμε το αυτοκίνητο που κλείσαμε.

Αν υπάρχουν τυχόν απορίες σχετικά με τα παρα-
πάνω, καλό θα είναι πριν κλείσουμε ή έστω πριν 
ταξιδέψουμε, να επικοινωνήσουμε με το γραφείο 
ενοικίασης για πρόσθετες διευκρινίσεις.

Παραλαβή και 
έλεγχος οχήματος
Κατά την άφιξη μας στο γρα-
φείο ενοικίασης θα πρέπει να 
έχουμε μαζί μας το voucher 
της κράτησης μας, εφόσον 
αυτή έγινε ηλεκτρονικά. Μαζί 
και όλα τα απαραίτητα έγγρα-
φα, τα οποία αναφέρονται, 
συνήθως, και στο voucher. 
Κατά την παραλαβή του οχή-
ματος, ακούμε προσεκτικά 
και κατανοούμε τον υπάλληλο 
που μας παραδίδει το όχημα. 
Είμαστε προσεκτικοί στον 
έλεγχο του οχήματος και επι-
σημάνουμε τυχόν ζημιές από 
προηγούμενους πελάτες. Φρο-
ντίζουμε αυτές οι προηγούμε-
νες ζημιές να έχουν καταγρα-
φεί στο μισθωτήριο συμβό-
λαιο μας. Ιδανικά βγάζουμε 
και μερικές φωτογραφίες με 
το κινητό μας. Ένα σύγχρονο 
smartphone καταγράφει την 
ώρα και την τοποθεσία λήψης 
στις φωτογραφίες και, αχρεί-
αστες να είναι, μπορούμε να 
τις χρησιμοποιήσουμε ως 
αποδεικτικό αργότερα.

Χρήση 
ενοικιαζόμενου 
οχήματος
Σεβόμαστε και οδηγούμε 
προσεκτικά το ενοικιαζόμενο 
όχημα. Δεν είναι δικό μας, 
δεν παρκάρουμε παράνο-
μα. Επίσης δεν καθόμαστε 
με βρεγμένα μαγιό, γιατί 
είναι πιθανό να προκύψουν 
πρόσθετες χρεώσεις κατά την 
επιστροφή του.

Πρόσθετες 
χρεώσεις
Αυτές μπορούν να περι-
λαμβάνουν στην ουσία ότι 
δε συμφωνήθηκε κατά την 
παραλαβή ή κράτηση του 
οχήματος. Για παράδειγμα 
αν ζητήσουμε συσκευή GPS 
ή παιδικό κάθισμα, υπάρχει 
πρόσθετη χρέωση. Το ίδιο και 
αν ζητήσουμε να επιστρέψου-
με το όχημα σε διαφορετική 
τοποθεσία από αυτή της 
παραλαβής ή ακόμη και σε 
διαφορετική ώρα/ημέρα από 
την προσυμφωνημένη.

Ποια εταιρία να διαλέξω;
Αν δεν έχουμε κάποια προτίμηση σε συγκεκριμένη εταιρία 
(από φήμη ή προηγούμενη εμπειρία), μπορούμε να επιλέ-
ξουμε μία από ένα site σύγκρισης τιμών. Τα περισσότερα 
site έχουν βαθμολογίες για την κάθε εταιρία, σύμφωνα 
με ενοικιάσεις άλλων χρηστών. Καλό είναι λοιπόν, αφού 
αναζητήσουμε την τοποθεσία και τις ημερομηνίες που 
επιθυμούμε, να επιλέξουμε ένα γραφείο ενοικιάσεως με 
υψηλή βαθμολογία χρηστών. Η ιδανική επιλογή θα είναι 
μια εταιρία με υψηλό σκορ και σχετικά καλή τιμή. Από την 
άλλη, καλό θα είναι να αποφύγουμε εταιρίες με εξαιρετικά 
χαμηλή βαθμολογία, ακόμη και αν φαινομενικά μας κοστί-
σει το μισό από άλλες.
Επίσης, δε θα πρέπει να επιλέγουμε βάση των εικονιζόμε-
νων αυτοκινήτων. Πρακτικά αυτά αποτελούν ένα “δείγμα”, 
αναγράφοντας στις περισσότερες περιπτώσεις “or similar”. 
Στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων onine, αυτό που κλείνουμε 
είναι “κατηγορία” και όχι “μάρκα”.

Ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε πραγματικά το κεφάλι μας ήσυχο, είναι να κλείσουμε online 
με το βασικό πακέτο. Στη συνέχεια επιλέγουμε την πλήρη ασφάλεια από το γραφείο ενοικίασης 
απευθείας, μόλις φτάσουμε. Έτσι είμαστε αληθινά καλυμμένοι από τυχόν ζημιές, ενώ το τελικό 
κόστος πρόσθετης κάλυψης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις το ίδιο.

Επιστροφή 
οχήματος
Για να αποφύγουμε ταλαιπω-
ρία και αναμονή, επιστρέφου-
με το αυτοκίνητο την προσυμ-
φωνημένη ημέρα και ώρα. 
Ιδανικά σε καλή κατάσταση 
ως προς την καθαριότητα 
του, διευκολύνοντας έτσι τον 
έλεγχο του από τον υπάλληλο. 
Φροντίζουμε το καύσιμο στο 
ρεζερβουάρ να είναι αυτό που 
έχει συμφωνηθεί (συνήθως το 
παραλαμβάνουμε και επιστρέ-
φουμε γεμάτο), διαφορετικά θα 
υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις.
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