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Ποιο είναι 
το ιδανικό 
αυτοκίνητο;

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ 
ΜΙΚΡΟ, ποιο το καλύτερο 
SUV, ποιο το οικονομικότερο 
αυτοκίνητο; Αυτά είναι 
ερωτήματα που φτάνουν 
καθημερινά στο inbox από 
όλους εσάς που παρακολουθείτε 
το trcoff σε όλα τα μέσα 
ενημέρωσης. Ποιό είναι λοιπόν;

Προφανώς και δεν υπάρχει μία απάντηση. 
Το ερώτημα που θα πρέπει να κάνουμε 
πρώτα στον εαυτό μας είναι “Ποιο είναι το 
καλύτερο αυτοκίνητο για εμένα;”. Γιατί οι 

ανάγκες όλων μας είναι διαφορετικές, αφήνοντας 
έξω από τη συζήτηση τον παράγοντα “γούστο”. Και 
κυρίως είναι το γεγονός ότι κανένα αυτοκίνητο δεν 
είναι το καλύτερο σε όλους τους τομείς ταυτόχρονα. 
Κανένα! Αλλά μπορεί να είναι καλό εκεί που 
ταιριάζει στον καθένα μας ξεχωριστά. Να έχει 
για παράδειγμα καλούς χώρους ή πολύ χαμηλή 
κατανάλωση ή στην τελική μια απολαυστική οδική 
συμπεριφορά.

Σήμερα λοιπόν, οδηγούμε τρία αυτοκίνητα που 
απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα και ταυτό-
χρονα αποτελούν μερικές από τις πιο ξεχωριστές 
προτάσεις αυτή την περίοδο στην αγορά. Ποιό εί-
ναι το πιο όμορφο hatchback; Αν και το θέμα είναι 
κάπως υποκειμενικό, το νέο Peugeot 308 είναι ένα 
όμορφο αυτοκίνητο. Για κάποιους από τα ομορφό-
τερα εκεί έξω.

Ποιό είναι το πιο οικονομικό σε καύσιμο SUV; Πα-
ρότι λοιπόν SUV και οικονομία είναι δύο έννοιες 
που δεν συμβαδίζουν, το Toyota Yaris Cross Hybrid 
δίνει το ρυθμό και πετυχαίνει ρεαλιστικές κατανα-
λώσεις, εντός πόλης μάλιστα, κάτω από τα 4 λτ/100 
χλμ. Ταυτόχρονα είναι ένα χρηστικό καθημερινό 
SUV με τα θετικά του και βεβαίως τα αρνητικά του.

Και τρίτον… ποιό είναι το πιο απολαυστικό στην 
οδήγηση μικρό; Εδώ αφήνουμε στην άκρη την ποι-
ότητα, την πρακτικότητα και κυρίως την οικονομία. 
Αλλά χωρίς καμία περαιτέρω αμφιβολία το Hyundai 
i20 N Performance είναι ένα hot hatch προς εξα-
φάνιση. Θυμίζει τις χρυσές εποχές των “βολίδων 
τσέπης”, σε ένα πακέτο που μοιράζει χαμόγελα είτε 
το οδηγείς flat out στην πίστα, είτε μαρσάρεις στο 
φανάρι μέχρι να ανάψει πράσινο.

Οι ανάγκες λοιπόν ποικίλουν, κάποιος θέλει αυτο-
κίνητο απο το 16 του και πλέον με το Citroen AMI 
μπορεί να το έχει. Κάποιος άλλος θέλει ένα ευρύχω-
ρο SUV και κάποιος άλλος μια πολυτελή λιμουζίνα. 
Εσύ τι ανάγκες έχεις;

EDITORIAL

Το νέο Peugeot 308 ανεβάζει αισθητά τον πήχη  
στην κατηγορία των hatchback αυτοκινήτων και 
τοποθετείται ξεκάθαρα ανάμεσα στα πιο όμορφα 

αυτοκίνητα της αγοράς!

Αυτό είναι το Hyundai i20 N, ένα γνήσιο hot-hatch που ήρθε 
να μας θυμίσει τα παλιά, σε μια εποχή όπου τα υβριδικά, 

ηλεκτρικά και κάθε μεγέθους SUV τείνουν να υπερισχύσουν

Και Yaris… και Cross. Το μοντέλο που έγινε επιτυχία 
πριν καν κυκλοφορήσει, καταφέρνει και συνδυάζει μια 

εξαιρετική οδική συμπεριφορά με μια απίστευτα χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου

Η Alfa Romeo σε ένα απρόσιτο για το ευρύ κοινό 
κομμάτι του μουσείου της διατηρεί μερικά από τα πιο 

σπάνια αυτοκίνητα της ιστορίας της. Σήμερα βλέπουμε 
τι έχει μέσα αυτό το πολύτιμο «κελάρι»!
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ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Νέο DS 4, 
το μεσαίο 
μοντέλο  
στη γκάμα 
της DS 
Automobiles

Νέο DS 9, 
κομψό  
και 
πολυτελές

Μπορεί κάποιοι να θυμούνται το παλαιότε-
ρο Citroen DS 4, ένα crossover μοντέλο με 
ιδιαίτερη σχεδίαση που κυκλοφόρησε την 
περασμένη δεκαετία. Ωστόσο, τώρα το νέο 

DS 4 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συσχετιστεί με 
εκείνο το αυτοκίνητο. Πλέον μιλάμε για μια DS που στέ-
κεται ως premium ανεξάρτητη μάρκα από τη Citroen. 
Και βεβαίως το νέο DS 4 αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα 
σχεδίασης, τεχνολογίας και φυσικά ποιότητας. 

Με μήκος στα 4,4 μέτρα, πλάτος 1,8 και ύψος στα 1,47 
κατατάσσει οριακά κάτω από τα χαμηλότερα SUV. 
Βεβαίως η συνολική σιλουέτα είναι εντυπωσιακή, με 
λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή σε διάφορα ση-
μεία, ενώ οι ζάντες αλουμινίου γεμίζουν όμορφα τους 

θόλους. Ανάλογα με το ύφος του κάθε αγοραστή υπάρ-
χουν τρεις διαθέσιμοι τύποι αμαξώματος. Το τυπικό 
DS 4 με λεπτές χρωματικές πινελιές και μαύρη οροφή, 
το DS 4 CROSS με διαφορετικό προφυλακτήρα και λε-
πτομέρειες σε ματ χρώμα και το DS 4 PERFORMANCE 
LINE με πιο σπορ στοιχεία όπως τα μαύρα DS WINGS 
και οι μαύροι τροχοί, επενδύσεις από Alcantara και 
διακόσμηση ανάγλυφου carbon.

Το μοντέλο προσφέρει υβριδική τεχνολογία plug-in, 
με 225 ίππους και δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής 
λειτουργίας για 50+ χιλιόμετρα. Ένας turbo κινητήρας 
180 ίππων συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 110 ίππων 
και αυτόματο κιβώτιο e-EAT8, για συνδυαστική ισχύς 
225 ίππων. 

Τροφοδοτείται από μια πιο αποδοτική μπαταρία με 
μεγαλύτερες σε χωρητικότητα και πιο συμπαγείς κυψέ-
λες. Βεβαίως υπάρχουν και παραδοσιακές επιλογές σε 
βενζίνη ή πετρέλαιο, όλες αποκλειστικά σε συνδυασμό 
με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Η γκάμα ξεκινά από 
τους 130 ίππους σε βενζίνη ή diesel, ενώ οι κορυφαίες 
μη υβριδικές εκδόσεις αποδίδουν 180 ίππους από έναν 
1600άρη turbo κινητήρα βενζίνης.

Οι τιμές του μοντέλου ξεκινούν από 28.500 ευρώ στην 
έκδοση βενζίνης 1.2 PureTech 130, με αυτόματο κιβώ-
τιο, ενώ οι εκδόσεις 1.5 BHDi diesel ξεκινούν από τις 
30.100 ευρώ. Το DS 4 Cross με το πιο off-road παρου-
σιαστικό κοστίζει από 34.050 ευρώ και τέλος οι plug-in 
hybrid εκδόσεις Ε-Tense από 43.750 ευρώ.

Το νέο DS 9 είναι αναμφίβολα ένα μεγάλο αυτο-
κίνητο που συνδυάζει τον δυναμισμό και την 
κομψότητα. Βασίζεται σε μια νέα έκδοση της 
πλατφόρμας EMP2 με μεταξόνιο που για πρώ-

τη φορά φτάνει στα 2,90 μέτρα. Κάτι που ωφελεί φυσικά 
τους πίσω επιβάτες. Σαφέστατα επηρεασμένο από τη 
σχεδιαστική γλώσσα της DS Automobiles, το DS 9 είναι 
ένα sedan πολύ ισχυρό και εκφραστικό εμπρός μέρος. Η 
μάσκα μάλιστα έχει παραμετρική τρισδιάστατη σχεδία-
ση με εφέ διαμαντιών και πλαισιώνεται από τα χαρα-
κτηριστικά DS WINGS, τη σχεδιαστική «υπογραφή» 
της μάρκας. Ξεχωρίζουν ακόμη τα προηγμένα φώτα DS 
ACTIVE LED VISION με μονάδες που περιστρέφονται 
κατά 180 μοίρες. Το φινίρισμα στο καπό που παραπέ-
μπει στο «Clous de Paris» της υψηλής ωρολογοποιίας 
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε εξωτερικό μέρος 
αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό άλλωστε η DS χρησιμο-
ποιεί αυτό το μοτίβο, ως μικρή αλλά χαρακτηριστική 
σχεδιαστική λεπτομέρεια.

Ιδιαίτερη και εντυπωσιακή όμως είναι και η εικόνα στο 
πίσω μέρος. Η γραμμή της οροφής παραπέμπει στην 
κλασσική DS του 1955. Μάλιστα, το DS 9 έχει πολλά 
στοιχεία που έχουν προκύψει από το θρυλικό sedan, 

όπως η ρευστότητα μιας αδιάσπαστης γραμμής και ένα 
περίγραμμα που ρέει από τη μάσκα πάνω από το καπό, 
το παρμπρίζ, την οροφή και το πορτ μπαγκάζ, χωρίς 
διακοπή. H ομαλότητα στις πλευρές ενισχύεται από 
τις ενσωματωμένες λαβές των θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος.

Πέρα από την ξεχωριστή σχεδιαστική προσέγγιση στην 
καμπίνα, τον όρο premium υποστηρίζουν τα πολύ ποι-
οτικά υλικά. Το ταμπλό περιβάλλεται πλήρως από δέρμα 
Nappa, ενώ η δερμάτινη ταπετσαρία των καθισμάτων 
αναδεικνύει τη φροντίδα στη λεπτομέρεια. Αυτά θερμαί-
νονται, ψύχονται, προσφέρουν μασάζ και συμπληρώνο-
νται από ένα ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. 

Η γκάμα του DS 9 είναι βασισμένη σε δύο επίπεδα 
εξοπλισμού, τα Performance Line + και Rivoli +. Ανά 
περίπτωση υπάρχουν επενδύσεις από διάφορα υλικά, 
Alcantara ή δέρματα σε μοτίβο διαμαντιού. Όσο για 
τους κινητήρες, αρχικά το μοντέλο προσφέρεται με ένα 
plug-in υβριδικό σύνολο E-TENSE, συνολικής ισχύ-
ος 225 ίππων και με 48 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας. 
H γκάμα συμπληρώνεται από δύο ακόμη επιλογές 
E-TENSE, με 250 ίππους και μετάδοση στους εμπρός 

τροχούς και μία με 360 ίππους και έξυπνη τετρακίνηση. 
Διαθέσιμη όμως θα είναι και μια έκδοση με βενζι-
νοκινητήρα 1,6 λτ. PureTech 225 ίππων, ενώ όλες οι 
εκδόσεις του μοντέλου προσφέρονται αποκλειστικά με 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Φυσικά όπως και τα άλλα μοντέλα της DS Automobiles 
το DS9 έχει άφθονη τεχνολογία. Μεταξύ αυτών και το 
σύστημα DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, μια κάμερα 
που σαρώνει το δρόμο σε συνδυασμό με αισθητήρες 
στους τροχούς μεταβάλλει την λειτουργία της ανάρ-
τησης σε κάθε τροχό ξεχωριστά. Έτσι επιτυγχάνεται η 
μέγιστη ασφάλεια, ηρεμία και άνεση στην οδήγηση. 
Διαθέσιμη όμως είναι και τεχνολογία ημι-αυτόνομης 
οδήγησης επιπέδου 2, η οποία επιτρέπει να καλύπτο-
νται αποστάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση. Η 
παλέτα των συστημάτων περιλαμβάνει ακόμη υπο-
βοήθηση παρκαρίσματος, νυχτερινή όραση αλλά και 
παρακολούθηση προσοχής οδηγού.

Η πολυτελής λιμουζίνα της γαλλικής DS είναι διαθέσι-
μη στη χώρα μας σε 2 εκδόσεις βενζίνης και 6 plug-in 
υβριδικές επιλογές E-TENSE (δύο ανά επίπεδο ισχύος). 
Οι τιμές ξεκινούν από τις 53.350 ευρώ.
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To Citroen Ami 
πλέον διαθέσιμο 
στην Ελλάδα
ΤΟ CITROEN AMI ΕΙΝΑΙ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ το μικρότερο 
μοντέλο της Citroen, αλλά και 
το φθηνότερο. Είναι αμιγώς 
ηλεκτρικό και μπορούν να 
το οδηγήσουν νόμιμα άτομα 
από 16 ετών και άνω!

To Nissan Juke  
γίνεται υβριδικό

Το νέο Nissan Juke Hybrid αναμένεται να ενισχύ-
σει σημαντικά τη γκάμα του μικρού SUV, αφού 
θα παρέχει στους αγοραστές μια σειρά από πολ-
λαπλά πλεονεκτήματα. Το νέο υβριδικό σύστημα 

θα είναι αυτό που λέμε «αυτοφορτιζόμενο υβριδικό» και 
θα επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινηθεί με ηλεκτρική 
ενέργεια, έστω και για περιορισμένη εμβέλεια.

Το υβριδικό σύστημα του Juke περιλαμβάνει έναν κινη-
τήρα βενζίνης, ισχύος 94 ίππων και 148 Nm ροπής. Σε 
αυτόν ενσωματώνεται ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 
49 ίππων και 205 Nm ροπής, ενώ υπάρχει ακόμη και 
μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης 15 kW, μετατροπέας 
και υδρόψυκτη μπαταρία 1,2 kWh. Ωστόσο μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον έχει το κιβώτιο ταχυτήτων, χαμηλής τριβής 
που παρέχει βέλτιστη χρήση της ισχύος πρόωσης, είτε 
αυτή προέρχεται από τον ηλεκτροκινητήρα, είτε από τον 
βενζινοκινητήρα, είτε και από τους δύο. Υπάρχουν 4 σχέ-
σεις που χρησιμοποιούνται για τον κινητήρα εσωτερικής 
καύσης και επιπλέον 2 σχέσεις για τον ηλεκτροκινητήρα. 
Ωστόσο ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι πως δεν χρησιμο-
ποιείται συμπλέκτης, αλλά ένας δεύτερος ηλεκτροκινη-
τήρας ο οποίος και συγχρονίζει τις ταχύτητες για τις 
αλλαγές.

Όλες οι εκκινήσεις του Juke Hybrid είναι αμιγώς ηλεκτρι-
κές και οι 2 ηλεκτροκινητήρες παρέχουν μια ομαλή, συν-
δεδεμένη και γρήγορη επιτάχυνση. Το κιβώτιο ταχυτήτων 
ελέγχεται από έναν προηγμένο αλγόριθμο, που διαχειρί-
ζεται τα σημεία αλλαγής ταχυτήτων, την αναγέννηση της 
μπαταρίας, καθώς και την προηγμένη σειριακή – παράλ-
ληλη αρχιτεκτονική. Το αποτέλεσμα είναι η απροβλημά-
τιστη επιτάχυνση, καθώς και χαμηλές εκπομπές ρύπων, 
συνδυάζοντας ότι καλύτερο από τους δύο κόσμους. Μάλι-
στα το υβριδικό μοντέλο μπορεί να κινηθεί σε ταχύτητες 
έως τα 55 χλμ./ώρα σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.

Φρέσκια εμφάνιση
Ως πλήρως υβριδικό, το Juke ξεχωρίζει και από μια σειρά 
τόσο στιλιστικών όσο και αεροδυναμικών αλλαγών. Εκτός 
από τα λογότυπα «Hybrid», βρίσκουμε το νέο λογότυπο 
της Nissan αλλά και μια λωρίδα από μαύρο γυαλιστερό 
υλικό στο σημείο που συναντά το καπό, τοποθετώντας το 
μοντέλο σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τα άλλα εξηλεκτρι-
σμένα μοντέλα της Nissan.

Ο σχεδιασμός της γρίλιας είναι πλέον διχτυωτός και έχει 
μικρότερο εμβαδόν ανοίγματος για βελτιστοποίηση της 
απόδοσης της ψύξης με αέρα, που έγινε εφικτή χάρη στις 
χαμηλότερες απαιτήσεις ψύξης της υβριδικής έκδοσης. 
Τροποποιήσεις έγιναν επίσης στο αμάξωμα κάτω από 
τον προφυλακτήρα για να βελτιωθεί η ροή του αέρα και, 
αποκλειστικά για το υβριδικό, προστέθηκε ένα κλείστρο 
μάσκας, επιτρέποντας την αυτόματη προσαρμογή της 
ροής του αέρα σύμφωνα με τις ανάγκες ψύξης. Έτσι 
μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η αεροδυναμική 
αντίσταση.

Η πίσω αεροτομή είναι νέα, όπως και μικρές λεπτομέ-
ρειες που βελτιστοποιούν τη ροή χαμηλότερα, γύρω από 
τους τροχούς. Οπίσω άξονας έχει αποκτήσει ένα κάλυμμα 
που εξομαλύνει τη ροή του αέρα κάτω από το αυτοκίνη-
το, ενώ τέλος έχουμε νέες δίχρωμες ζάντες αλουμινίου 
17’’ και προαιρετικά 19’’ (ίδιες με το Nissan Ariya).

Εσωτερικές αναβαθμίσεις
Μέσα στην καμπίνα, υπάρχουν αλλαγές στον πίνακα οργάνων με την προσθήκη ενός πολυόρ-
γανου για τη χρήση του υβριδικού συστήματος (με ενδείξεις charge, eco και power). Υπάρχει 
ακόμη δείκτης για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ενώ η οπτική αναπαράσταση της 
ροής ισχύος μπορεί να εμφανιστεί στην 7’’ οθόνη του πίνακα οργάνων μεταξύ των δύο καντράν.
Ο χώρος φόρτωσης στο Juke Hybrid είναι 354 λίτρα, έχοντας υποστεί μια μικρή μείωση κατά 
68 λίτρα σε σχέση με τη βενζινοκίνητη έκδοση. Αυτό ως συνέπεια της αποθήκευσης της μπατα-
ρίας 1,2 kWh. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος αποσκευών παραμένει κορυφαί-
ος στα 1.237 λίτρα, ενώ ο χώρος για τα πίσω γόνατα παραμένει αμετάβλητος στα 553 χλστ.
Τo Nissan Juke Hybrid αναμένεται στην Ελλάδα προς το τέλος του καλοκαιριού, σε τιμές άγνω-
στες προς το παρόν.

Προφανώς και δεν είναι ένα «κανονικό» 
αυτοκίνητο, ωστόσο το Citroen Ami 
καταφέρνει και είναι κάτι το ξεχωριστό. 
Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε 

ως ένα gadget σε ρόδες, ένα εργαλείο μικροκινη-
τικότητας που δείχνει να βρίσκει μεγάλη απήχηση 
στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Ναι, είναι 
ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην πιο απλοποιημένη 
του μορφή. Χρειάζεται μόλις 3 ώρες φόρτισης σε 
μια οικιακή πρίζα 220V για να καλύψει με άνεση 
τις μετακινήσεις μιας τυπικής ημέρας στην πόλη.

Έτσι, το Ami μήκους μόλις 2,41 μέτρων μπορεί να 
καλύψει έως και 75 χλμ με μία φόρτιση, ενώ έχει 
τελική ταχύτητα 45 km/h (επιτάχυνση 0-45 km/h 
σε 10”). Την κίνηση αναλαμβάνει ένας ηλεκτρικός 
κινητήρας ισχύος 8 ίππων και 9,6 Nm ροπής, με 
τη μετάδοση να γίνεται από ένα αυτόματο κιβώτιο 
μονής σχέσης. Η μπαταρία του είναι ιόντων λιθί-
ου, χωρητικότητας 5,5 kWh.

Βεβαίως είναι ένα αυστηρά διθέσιο όχημα, ωστό-
σο η τιμή του είναι αυτή που το κάνει αρκετά 
δελεαστικό. Με τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα 
από 6.500 ευρώ, με το πρόγραμμα της κρατικής 
επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, ενώ για νέους 
κάτω από 29 ετών η κρατική επιδότηση αυξάνεται 
κατά 1.000 ευρώ «ρίχνοντας» την τελική τιμή στις 
5.500 ευρώ.

Πακέτα εξοπλισμού
Ο βασικός εξοπλισμός του Ami περιλαμβάνει 
LED φώτα, γυάλινη πανοραμική οροφή, ανακλι-
νόμενα πλευρικά παράθυρα και θύρα USB. Από 
εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πρόσθετα πακέτα 
που προσφέρουν τάσια τροχών, διακοσμητικά 
αυτοκόλλητα, πατάκια, γάτζους συγκράτησης 
τσαντών στο εσωτερικό, συνδεσιμότητα και βάση 
smartphone. Οι κορυφαίες επιλογές έχουν διακο-
σμητικά στη μάσκα εμπρός, πίσω αεροτομή και 
άλλα αξεσουάρ που δίνουν πόντους στο χαρακτή-
ρα του μοντέλου.

Ωστόσο, το Ami απευθύνεται και σε επαγγελματί-
ες, προσφέροντας έξυπνες λύσεις στις μεταφορές 
εντός αστικών κέντρων. Το My Ami Cargo είναι 
πρακτικά ένα Ami σε van με όγκο φόρτωσης στα 
400+ λίτρα και ωφέλιμο φορτίο 140 κιλά. Εδώ 
ως χώρος φόρτωσης χρησιμοποιείται η θέση του 
συνεπιβάτη, καθιστώντας πρακτικά το μοντέλο 
μονοθέσιο. Υπάρχει και κάλυμμα που μπορεί να 
μετατρέψει το εσωτερικό σε κινητό γραφείο, με 
έναν χώρο δύο επιπέδων από κάτω. Το My Ami 
Cargo κοστίζει 6.800 ευρώ με το όφελος της κρα-
τικής επιδότησης.

Η ΓΚΑΜΑ ΤΟΎ NISSAN JUKE 
εμπλουτίζεται με μια νέα υβριδική 
έκδοση, προσφέροντας επιδόσεις 
σε συνδυασμό με μειωμένες 
εκπομπές ρύπων και κατανάλωση.
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To νέο Renault Austral  
είναι το SUV που θα  
αντικαταστήσει το Kadjar

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
ΤΟΎ KADJAR και όπως υποδεικνύει 
η νέα πραγματικότητα το ολοκαίνουριο 
Austral προσφέρει διάφορα επίπεδα 
εξηλεκτρισμού, μεταξύ των οποίων και 
μια Full Hybrid E-TECH επιλογή.

Γκάμα υβριδικών  
εκδόσεων
Το Renault Austral θα προσφέρεται σε 
εξηλεκτρισμένες εκδόσεις μόνο! Έτσι, θα 
υπάρχουν επιλογές για μικρο-υβριδικές, 
ήπια υβριδικές και πλήρως υβριδικές 
εκδόσεις. Στην πρώτη επιλογή έχουμε 
τεχνολογία Mild Hybrid 12V σε δύο 
εκδόσεις ισχύος με 140 ή 160 ίππους, 
ενώ ακολουθεί η Mild Hybrid Advanced 
επιλογή με 48V σύστημα και ισχύ 130 
ίππων.

Σαφώς και τα περισσότερα πλεονεκτήμα-
τα θα προσφέρει η Full Hybrid E-TECH 
επιλογή με 200 ίππους. Το σύνολο αποτε-
λείται από έναν turbo 3κύλινδρο κινητή-
ρα βενζίνης 1,2 λίτρου που συνδυάζεται 
με έναν ηλεκτροκινητήρα, μία μπαταρία 
ιόντων λιθίου 400V ισχύος 1.7kWh και 
ένα έξυπνο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
multi-mode. Όπως και με την προηγού-
μενη γενιά υβριδικών συνόλων E-TECH, 
το αυτοκίνητο θα έχει την επιλογή της 
πλήρους ηλεκτρικής λειτουργίας, επιτυγ-
χάνοντας έτσι χαμηλές τιμές κατανάλω-
σης και ρύπων (ξεκινώντας από τα 4,6 
L/100 km και τα 105 g CO2/km).

Με δυνατότητα  
τετραδιεύθυνσης
Το Austral είναι το πρώτο μοντέλο της 
Renault που προσφέρει όλα τα πλεονε-
κτήματα της νέας πλατφόρμας CMF-CD. 
Έτσι ανάλογα με την έκδοση το μοντέλο 
θα έχει ημι-άκαμπτο πίσω άξονα (στα 
μοντέλα με κίνηση στους δύο τροχούς) 
ή πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων 
για τα μοντέλα με σύστημα ενεργητικής 
τετραδιεύθυνσης 4CONTROL Advanced. 
Μάλιστα με την τετραδιεύθυνση το 
μοντέλο επιτυγχάνει κύκλο στροφής 10,1 
μέτρα, ενώ βελτιώνεται συνολικά η ευελι-
ξία σε αστικό περιβάλλον.

Διαθέσιμα είναι και τα επιλέξιμα προφίλ 
οδήγησης μέσω της τεχνολογίας MULTI-
SENSE Advanced. Έτσι υπάρχουν τα Eco, 
Comfort και Sport, αλλά και ένα τέταρ-
το πρόγραμμα (Perso) όπου ο οδηγός 
μπορεί να εφαρμόσει τις προσωπικές 
του επιμέρους ρυθμίσεις. Επίσης, με το 
σύστημα Extended Grip Pack παρέχονται 
δύο επιπλέον προγράμματα «Snow» και 
«All roads» για πρόσθετες ικανότητες σε 
πιο απαιτητικά εδάφη, παρά το ότι δεν 
υπάρχει κάποια τετρακίνητη επιλογή στη 
γκάμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισμός όλων 
των εκδόσεων είναι πλήρης και με 
πλήθος τεχνολογίας. Συγκεκριμένα το 
Renault Austral διαθέτει 32 συστήμα-
τα υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: οδήγηση, στάθμευση και 
ασφάλεια. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνο-
νται το Active Driver Assist για αυτόνο-
μη οδήγηση επιπέδου 2, Lane Centering, 
κάμερα 3D 360°, αυτοματοποιημένη 
υποβοήθηση στάθμευσης, προειδοποίη-
ση τυφλού σημείου (Blind Spot Warning) 
με αποφυγή εκτροπής από τη λωρίδα 
(Lane Departure Prevention) στη φάση 
του προσπεράσματος, σύστημα αυτόμα-
του φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης 
κατά την πορεία με όπισθεν, ειδοποίηση 
πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας 
(Rear Cross Traffic Alert), καθώς και 
σύστημα προηγμένου φωτισμού Matrix 
LED Vision.

Το All-New Renault Austral θα ξεκινήσει 
να πωλείται στις ευρωπαϊκές αγορές από 
το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Εσωτερικό γεμάτο 
τεχνολογία
Εντελώς νέα και σύγχρονη είναι η 
εικόνα στην καμπίνα. Το high-tech 
cockpit του Austral είναι αναπτυγμέ-
νο γύρω από μια μεγάλη οθόνη του 
συστήματος OpenR. Αυτή συνδυάζει 
έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12.3’’ 
και μια κάθετη οθόνη πολυμέσων 
12’’, ενώ διαθέσιμο είναι και ένα νέο 
σύστημα Head Up Display με προ-
βολή 9.3’’ στο παρμπρίζ. Χάρη στην 
αυτορρυθμιζόμενη φωτεινότητα και 
στις βελτιστοποιημένες ανακλαστικές 
ιδιότητες, οι σχεδιαστές μπόρεσαν και 
αφαίρεσαν το παραδοσιακό αλεξή-
λιο πάνω από την οθόνη του πίνακα 
οργάνων δίνοντας έτσι μια πιο hi-tech 
αισθητική στο εσωτερικό.
Νέα είναι και η κεντρική κονσόλα, η 
οποία και λειτουργεί ως διαχωριστικό 
μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Ενσω-
ματώνει μια ειδική θέση τηλεφώνου 
με δυνατότητα επαγωγικής φόρτισης 
και έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο 
για μικροαντικείμενα. Ανάλογα με το 
επίπεδο εξοπλισμού στο εσωτερικό 
μπορούν να υπάρχουν επενδύσεις από 
πραγματικό ξύλο, δέρμα, Alcantara, 
ύφασμα, και άλλα, απαλά στην αφή 
υλικά. Όσο για τους χώρους, αυτοί 
σύμφωνα με τη Renault είναι άνετοι 
για μια οικογένεια και ο χώρος στα 
γόνατα των πίσω επιβατών φτάνει στα 
27,4εκ. και είναι από τους κορυφαίους 
στην κατηγορία. Ο χώρος φόρτωσης 
έχει χωρητικότητα 500 λίτρα και με 
την αναδίπλωση της πλάτης του πίσω 
καθίσματος φτάνει στα 1.525.

Στην εποχή που και τα παραδοσιακά hatchback σταδιακά ψηλώνουν, το Renault Austral αποτελεί 
μια καθαρόαιμη πρόταση στην κατηγορία των C-SUV. Το All-New Austral φέρνει αντιμέτωπη τη 
μάρκα με πολλές άλλες νέες προτάσεις στην κατηγορία, αφού πρακτικά τοποθετείται απέναντι σε 
μοντέλα όπως το Nissan Qashqai, το Hyundai Tucson αλλά και το Peugeot 3008.

Το Austral που αποτελεί τον αντικαταστάτη του Kadjar έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Renault 
στην κατηγορία, στην οποία επίσης η μάρκα προσφέρει το Arkana. Σχεδιαστικά ωστόσο το Austral εισά-
γει μια εξελιγμένη σχεδιαστική ταυτότητα, τη νέα «Sensual Tech» αισθητική της Renault. Αυτή ορίζεται 
από μια καμπυλωτή και εντυπωσιακή σιλουέτα σε συνδυασμό με έντονες ακμές και σύγχρονες δομικές 
λεπτομέρειες. Στοιχεία όπως για παράδειγμα η τεχνολογία «micro-optics» στα εμπρός και πίσω LED 
φωτιστικά σώματα.
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Το νέο Volkswagen T-Roc  
διαθέσιμο στην Ελλάδα
Το μοντέλο που έβαλε τη Volkswagen στα μικρότερα SUV, 
κάτω του Tiguan, δέχθηκε αυτό που λέμε ένα “facelift” 
και πλέον είναι άμεσα διαθέσιμο και στη χώρα μας. Όπως 
ορίζει ο άγραφος κανόνας της αυτοκινητοβιομηχανίας, το 
T-Roc δέχθηκε την τυπική ανανέωση που θα του δώσει μια 
έξτρα φρεσκάδα μέχρι την ολική του αλλαγή κάποια στιγμή 
τα επόμενα χρόνια.

Οι αλλαγές αυτές πέρα από το κομμάτι της εξωτερικής 
εμφάνισης εκτείνονται σε μεγάλο βαθμό στο εσωτερικό του 
μοντέλου. Έτσι για πρώτη φορά στο T-Roc θα έχουμε αφρώ-
δη και πολύ ποιοτικά υλικά στο ταμπλό, μαζί με ένα πλήρως 
επανασχεδιασμένο ταμπλό. Το σύστημα infotainment είναι 
επίσης νέο με οθόνη αφής 8 ή 9,2 ιντσών, ενώ πλέον διαθέ-
σιμος ως στάνταρ είναι και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων. 
Νέα σχεδίαση έχει το τιμόνι, ενώ αναβαθμίστηκαν ακόμη 
τα υφάσματα και το φινίρισμα.

Η εξωτερική σχεδίαση του Volkswagen T-Roc έχει δεχθεί 
πιο διακριτικές βελτιώσεις οι οποίες περιορίζονται στα φω-
τιστικά LED αλλά και στα πιο σκούρα πίσω φώτα. Διαθέσι-
μοι είναι και LED matrix προβολείς IQ Light που συνδυάζο-
νται με τη φωτεινή εμπρός γρίλια. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές 
παραμένει η γκάμα κινητήρων, η οποία περιλαμβάνει τρία 
σύνολα βενζίνης (TSI) και δύο πετρελαίου (TDI), σε συνδυα-
σμό με 6άρι μηχανικό κιβώτιο ή 7άρι αυτόματο DSG. Βασι-
κός κινητήρας είναι ο 1.0 TSI με 110 ίππους, ενώ ακολουθεί 
ο 1.5 TSI με 150 ίππους και ο 2.0 TSI με 190 με στάνταρ 
τετρακίνηση 4ΜΟΤΙΟΝ και κιβώτιο DSG. Σε diesel, ο 2.0 
TDI έρχεται σε δύο αποκλειστικά αυτόματες επιλογές: 150 
ίππους και κίνηση εμπρός ή 150 ίππους και τετρακίνηση.

Στην Ελλάδα το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις Life, Style 
και R-Line, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 24.300 ευρώ 
στην έκδοση  των 110 ίππων και από 25.900 ευρώ σε αυτή 
των 150 ίππων.

Ανανεωμένο  
Mazda  
CX-30 2022.  
Τι αλλάζει;
Οι ανανεωμένες εκδόσεις 
του Mazda CX-30 είναι πλέ-
ον διαθέσιμες στην ελληνι-
κή αγορά.  Το crossover της 
Mazda στην έκδοση του 
2022 περιλαμβάνει μικρές 
βελτιώσεις σε τομείς όπως 
η ποιότητα του ήχου από 
τον κινητήρα e-Skyactiv X, 
νέες δυνατότητες δικτύω-
σης του αυτοκινήτου, νέο 
εξωτερικό χρώμα (Platinum 
Quartz), καθώς και μία 
ειδική έκδοση με την ονο-
μασία Homura.
Επιπρόσθετα με τα παρα-
πάνω, το CX-30 του 2022 
θα προσφέρει και αρκετά 
βελτιωμένο επίπεδο άνεσης 
στην οδήγηση. Τα νέα 
χαρακτηριστικά ευκολίας 
που είναι διαθέσιμα μέσω 
της εφαρμογής MyMazda, 
περιλαμβάνουν εξ αποστά-
σεως κλείδωμα των θυρών, 
αποστολή της διαδρομής 
στο αυτοκίνητο (send 
route to car), εύρεση θέσης 
του αυτοκινήτου (vehicle 
finder) και κατάσταση αυ-
τοκινήτου (vehicle status). 
Επιπλέον περιλαμβάνει συ-
στήματα που εφησυχάζουν 
τον κάτοχο του οχήματος 
όπως οι εξ αποστάσεως 
προειδοποιήσεις ασφαλείας 
(remote security alert), η 
ενημέρωση για την καλή 
κατάσταση του αυτοκινή-
του (vehicle health report), 
οι επιλογές κλήσης οδικής 
βοήθειας και το eCall.
Η ειδική έκδοση CX-30 
Homura διαθέτει γυα-
λιστερές μαύρες ζάντες 
αλουμινίου, μαύρα καλύμ-
ματα στους πλευρικούς 
καθρέφτες και εσωτερική 
επένδυση σε μαύρο ύφα-
σμα με κόκκινες λεπτομέ-
ρειες. Όσο για τις τιμές, η 
έκδοση Homura κοστίζει 
28.253 ευρώ με τον κι-
νητήρα e-Skyactiv-G122, 
ενώ οι εκδόσεις Homura 
e-Skyactive-X των 186 
ίππων κοστίζουν 29.644 
ευρώ. Ασχέτως έκδοσης, το 
ανανεωμένο Mazda CX-30 
ξεκινά από 25.525 ευρώ.

Στην Ελλάδα η νέα (και 
ηλεκτρική) BMW i4
Η BMW i4 είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρι-
κό μοντέλο της μάρκας που δίνει έμφαση 
από την αρχή στις δυναμικές επιδόσεις. 
Δύο εκδόσεις του μοντέλου διατίθενται με 
το λανσάρισμα, συμπεριλαμβανομένης της 
πρώτης ηλεκτρικής BMW M. Η i4 M50 είναι 
ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων, χρησιμο-
ποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν εμπρός 
και έναν πίσω) προσφέροντας συνολική ισχύ 
544 ίππων και φυσικά κορυφαία οδηγική 
απόλαυση. Το μοντέλο προσφέρει αυτονομία 
510 km με μία πλήρη φόρτιση.

Το δεύτερο μοντέλο της σειράς BMW i4 είναι 
η eDrive40. Κλασική πισωκίνητη BMW, 
ωστόσο πλήρως ηλεκτρική, με έναν ηλεκτρο-
κινητήρα και ισχύ 340 ίππων. Η μέγιστη 
αυτονομία εδώ είναι τα 590 km. Και στις 
δύο περιπτώσεις τα μοντέλα i4 προσφέρουν 
εξαιρετικές επιδόσεις με το τυπικό 0-100 
km/h να χρειάζεται μόλις 3,9 στην Μ50 ή 
5,7 δευτερόλεπτα στην i4 eDrive40. Τα δύο 
μοντέλα χρησιμοποιούν μπαταρία υψηλής 
τάσης χωρητικότητας 83.9 kWh και σύστημα 
φόρτιση με ισχύ έως και 200 kW.

Στο εσωτερικό, η BMW i4 ξεχωρίζει από το 
οδηγοκεντρικό cockpit. Ταυτόχρονα προσφέ-
ρει διάχυτη αίσθηση πολυτέλειας και ευρυ-
χωρίας αλλά και έναν χώρο αποσκευών στα 
470 λίτρα. Πρεμιέρα στην i4 κάνει η νέα γε-
νιά του συστήματος iDrive με νέο λειτουργι-
κό και ένα πλήρως ψηφιακό Curved Display 
με δύο οθόνες 12,3” και 14,9” συγχωνευμέ-
νες κάτω από ένα κρύσταλλο κεκλιμένο προς 
τον οδηγό. Η νέα BMW i4 ξεκινά την πορεία 
της στην Ελλάδα σε τιμές από 54.850 ευρώ 
για την έκδοση eDrive40. Αντίστοιχα, η τιμή 
της έκδοσης Μ50 ξεκινά από τα 69.750 ευρώ.

Το Red Dot Award  
στο νέο Peugeot 308
Το Red Dot Award 2022, μια κορυφαία διάκριση στο 
χώρο της προϊοντικής σχεδίασης, απονεμήθηκε στο 
νέο 308, το πρώτο μοντέλο που φέρει το νέο σήμα της 
Peugeot. Τα μέλη της επιτροπής εντυπωσιάστηκαν 
από την εμφάνιση, τη σχεδίαση και το συνολικό στυλ 
του νέου 308. Κάθε χρόνο, οι ειδικοί της επιτροπής 
επιβραβεύουν τη «σχεδιαστική αριστεία» σε 52 κατη-
γορίες προϊόντων. Όλοι οι καταναλωτές παγκοσμίως 
λαμβάνουν υπόψη το βραβείο «Red Dot» ως εγγύηση 
ποιότητας, έξυπνης σχεδίασης και εξαιρετικής εργονο-
μίας. Το Peugeot 308 είναι το 7ο μοντέλο της μάρκας 
που λαμβάνει αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο.

Το μοντέλο εντυπωσιάζει και εσωτερικά με το χαρα-
κτηριστικό Peugeot i-Cockpit 3D και τις νέες δυνατό-
τητες που διαθέτει. Η νέα οθόνη αφής παρέχει άφθον 
πληροφορία και άψογη σύνδεση με τα smartphones, 
ενώ τα καθίσματα διαθέτουν πιστοποίηση AGR για την 
εργονομία τους.

Θυμίζουμε ότι το Peugeot 308 ήδη διατίθεται στη 
χώρα μας σε μια ευρεία γκάμα εκδόσεων με κινητήρες 
βενζίνης, πετρελαίου και Plug-in Υβριδικούς. Οι τιμές 
ξεκινούν από τις 19.900 ευρώ.Νέο πρόγραμμα care για όλα τα νέα ecocar

Η ecocar προσφέρει στους πελάτες της ένα νέο πρόγραμμα οδικής βοήθειας των ηλεκτρικών 
επιβατικών αυτοκινήτων ecocar city και των επαγγελματικών οχημάτων ecocar city van & 
ecocar city pick up, το ecocar care. Η εταιρεία προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ, ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα που περιλαμβάνει εξυπηρέτηση πανελλαδικά με ρυμούλκηση λόγω βλάβης ή ατυχήμα-
τος, αλλά και λόγω αποφορτισμένης μπαταρίας. Μεταφορά δηλαδή σε συνεργείο ή στο σπίτι για 
να συνδεθεί στο ρεύμα και να φορτίσει. Ακόμη το ecocar care προσφέρει και κάλυψη ελαστικών, 
με επιτόπου επισκευή (εφόσον αυτό είναι εφικτό).
Θυμίζουμε πως το ecocar είναι μια ενδιαφέρουσα λύση μικροκινητικότητας που προσφέρει η 
εταιρία Eco Sun στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα μήκους μόλις 2,24 μ. 
που χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ισχύος 7,5 kW. Μπορεί να κινηθεί με ταχύτητες έως 80 
km/h και με αυτονομία 100-120 χλμ. Το μικροσκοπικό ecocar EV1 διατίθεται σε δύο εκδόσεις 
ισχύος 4,7 ή 10,2 ίππων (3,5 ή 7,5 kW) και με επιλογές μπαταρίας χωρητικότητας από 6 έως 
20,5 kWh. Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 6.015 ευρώ στην έκδοση Low Speed Basic, ενώ οι εκδό-
σεις High Speed ξεκινούν από 7.375 ευρώ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...  ...& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Volvo δοκιμάζει την ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων
Η Volvo χρησιμοποιεί δοκιμαστικά μία νέα τεχνολογία ασύρματης φόρτισης αυτοκινήτων, με 
στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της στα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
Σε μία περίοδο τριών ετών, ένας μικρός στόλος αμιγώς ηλεκτρικών XC40 Recharge θα χρησιμο-
ποιηθεί για την παροχή 
υπηρεσιών ταξί στη Σουη-
δία και τα αυτοκίνητα αυτά 
θα φορτίζονται ασύρματα 
σε ειδικούς σταθμούς. Η 
φόρτιση θα ξεκίνα αυτόματα, 
όταν ένα όχημα με συμβατή 
τεχνολογία σταθμεύει πάνω 
από τη βάση φόρτισης που 
είναι ενσωματωμένη στο 
οδόστρωμα.

Μέσω της βάσης φόρτι-
σης, ο σταθμός μεταδίδει 
ενέργεια η οποία δεσμεύεται 
από έναν δέκτη στο αυτο-
κίνητο. Για το ηλεκτρικό 
XC40 Recharge, η ισχύς 
της ασύρματης φόρτισης 
θα είναι μεγαλύτερη από 
40 kW. Αυτό σημαίνει ότι 
ο χρόνος φόρτισης θα είναι 
περίπου τέσσερις φορές πιο 
σύντομος σε σχέση με τον 
χρόνο που χρειάζεται σε ένα 
wallbox (AC 11 kW), και 
σχεδόν ίσης διάρκειας με το χρονικό διάστημα που απαιτείται εάν η φόρτιση γίνει με ενσύρματο 
ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC) 50 kW.

Συνολικά, τα μοντέλα Volvo θα χρησιμοποιούνται για περισσότερες από 12 ώρες ημερησίως και 
θα διανύουν 100.000 χιλιόμετρα ανά έτος. Αυτού του τύπου η χρήση θα είναι και μία δοκιμή αντο-
χής των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων Volvo σε ένα σενάριο εμπορικής εκμετάλλευσής τους.
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Νέο Peugeot 308: 
Το ομορφότερο 
hatchback;

Θετικά
•  Συνολική σχεδίαση

•  Ποιότητα υλικών

•  Πρακτικότητα

Αρνητικά
•  Σύστημα κλιματισμού ενσωματωμένο στην οθόνη του infotainment

•  Σχεδιαστικές λεπτομέρειες που προσομοιώνουν αεραγωγούς και απολήξεις εξάτμισης

•  Θέση οδήγησης

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/aOBpU6uyIcE

ΤΟ 308 ΗΡΘΕ ΝΑ ΣΎΝΕΧΙΣΕΙ την 
πορεία της Peugeot στην κατηγορία των 
τυπικών hatchback. Μόνο που το νέο 308 
ανεβάζει αισθητά τον πήχη, όχι μόνο δεν 
έχει καμία σχέση με τον προκάτοχό του, 
αλλά τοποθετείται ξεκάθαρα ανάμεσα στα 
πιο όμορφα αυτοκίνητα της αγοράς!

Όπως συνέβη και σε όλα υπόλοιπα μοντέλα της Peugeot, το 
νέο 308 υιοθετεί αυτή τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της 
μάρκας που ξεκίνησε από το μεγαλύτερο 508. Και σταδια-
κά η φιλοσοφία αυτή επεκτάθηκε σε όλα τα μοντέλα, 208, 

2008, 3008… τώρα και στο 308. Και αν μη τι άλλο αυτή η νέα γλώσσα 
σχεδιασμού έχει κερδίσει τις εντυπώσεις αφού πλέον τα Peugeot κατα-
τάσσονται ανάμεσα στα ομορφότερα αυτοκίνητα της αγοράς.

Μάλιστα, το peugeot 308 πρόσφατα απέσπασε το βραβείο σχεδιασμού 
“RED DOT”, επίσης αναδείχθηκε ως το Γυναικείο Παγκόσμιο Αυτο-
κίνητο της Χρονιάς για το 2022 και ήταν το μοναδικό μη ηλεκτρικό 
μοντέλο στους 7 φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς. 
Ένα βραβείο βέβαια που το 308 κέρδισε το 2014 στην προηγούμενη γε-
νιά του, ενώ η Peugeot απέσπασε τον τίτλο “Αυτοκίνητο της Χρονιάς” 
και το 2017 με το νέο τότε 3008 αλλά και το 2020 με το τρέχον 208.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι οι Γάλλοι φτιάχνουν αυτοκίνητα που αρέ-
σουν σε πολλούς! Αλλά τώρα στη νέα γενιά του 308 εξελίσσουν ακόμη 
περισσότερο τ σχεδιαστική τους γλώσσα. Έτσι, εκτός από τη μεγάλη 
μάσκα εμπρός και τα χαρακτηριστικά LED ημέρας που παραπέμπουν 
στα δόντια του λιονταριού, πρεμιέρα στο νέο 308 κάνει το ολοκαίνου-
ριο σήμα της Peugeot. Αυτό είναι μαύρο και πλέον σε σχήμα θυρεού 
με το κεφάλι του λιονταριού και όχι το όρθιο λιοντάρι που είχαμε όλα 
αυτά τα χρόνια.

Πίσω, έχουμε επίσης εντυπωσιακά φώτα LED στο μοτίβο που παρα-
πέμπει σε νυχιές λιονταριού, όπως τονίζει η Peugeot σε όλα της τα 
μοντέλα εδώ και χρόνια. Συνολικά το πίσω μέρος είναι εντυπωσιακό, 
έχει αρκετά ανάγλυφα σημεία, τόσο γύρω από τα φώτα όσο και κάτω 
από τη γραμμή του παρμπρίζ, όπου επιμελώς κρύβεται και το μπουτόν 
για το άνοιγμα του χώρου αποσκευών. Υπάρχουν μαύρα γυαλιστερά 
τμήματα τόσο ψηλά στα άκρα του παρμπρίζ όσο και χαμηλότερα ανά-
μεσα στα φώτα και φυσικά στον προφυλακτήρα.

Εντυπωσιακό εσωτερικό
Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η σχεδίαση στο εσωτερικό του νέου 
Peugeot 308. Έχουμε μια εντελώς νέα εικόνα, που δε θυμίζει σχε-
δόν σε τίποτα τη λογική των 208, 2008 και 3008. Βέβαια κυρίαρχο 
ρόλο εδώ έχει και πάλι το Peugeot i-Cockpit, με νέα στοιχεία και πιο 
μοντέρνο ύφος. Χαρακτηριστικά εδώ είναι το μικροσκοπικό τιμόνι, ο 
ψηφιακός πίνακας οργάνων και μια οθόνη στο ταμπλό με οριζόντιους 
διακόπτες από κάτω.

Εντελώς νέα είναι η οθόνη για το σύστημα multimedia, 10 ιντσών 
σε όλες τις εκδόσεις, η οποία μάλιστα είναι πλήρως ενσωματωμένη 
στο ταμπλό. Τα γραφικά είναι εξαιρετικά όπως και η απόκριση στην 
αφή. Ως στάνταρ περιλαμβάνει Bluetooth, ψηφιακό ραδιόφωνο, Apple 
CarPlay και Android Auto, ενώ ενσωματώνει και όλες τις λειτουργίες 
για επιμέρους συστήματα του αυτοκινήτου. Αυτό όμως που συνεχίζει 
και ενσωματώνει είναι τα χειριστήρια για το σύστημα κλιματισμού. 
Κάτι που προϋποθέτει λεπτούς χειρισμούς κατά την οδήγηση και κυρί-
ως αναγκάζει τον χρήστη να φύγει από οποιοδήποτε άλλο menu όταν 
θα χρειαστεί να αλλάξει μια ρύθμιση στο κλιματιστικό.

Κάτω από την οθόνη του multimedia/clima, υπάρχει ένα δεύτερο πά-
νελ με τη μορφή οθόνης, το οποίο και φιλοξενεί μια σειρά από συντο-
μεύσεις για επιμέρους λειτουργίας. Μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα 
της παραμετροποίησης από τον οδηγό, ως προς το τι θα εμφανίζεται 
στη δεύτερη αυτή οθόνη. Στη βασική έκδοση Active Plus ωστόσο, 
αυτή η κάτω οθόνη απουσιάζει και στη θέση της βρίσκουμε φυσικούς 
διακόπτες για το κλιματιστικό.

Ο πίνακας οργάνων σε όλα τα 308 είναι ψηφιακός, με μια οθόνη επί-
σης 10’’. Ενσωματώνει άφθονη πληροφορία και εντυπωσιακά γραφικά, 
ενώ χαρακτηριστικό είναι το ανάποδο σε φορά στροφόμετρο. Όσο για 
το τιμόνι, αυτό παραμένει ασυνήθιστα μικρό και με επίπεδο το κάτω 
αλλά και το πάνω μέρος. Η λογική της Peugeot με το i-Cockpit είναι 
πως ρυθμίζεις το τιμόνι χαμηλά και βλέπεις τα όργανα πάνω από τη 
στεφάνη και όχι από μέσα. Κάτι που φυσικά απαιτεί ριζικό επανα-
προσδιορισμό στον τρόπο που καθομαστε και οδηγούμε.
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Οδική συμπεριφορά
Η συνολική ηχομόνωση στο νέο 308 είναι 
εξαιρετική και τα ταξίδια είναι εύκολη υπό-
θεση. Μάλιστα το πλαίσιο είναι ρυθμισμένο 
ώστε να παρέχει μια πολύ καλή άνεση σε όλες 
τις συνθήκες οδήγησης. Η ανάρτηση είναι 
και αυτή άνετη, αλλά όχι υπερβολικά μαλακή, 
επιτρέποντας σε ένα βαθμό την απολαυστι-
κή οδήγηση στις στροφές. Αυτό που έχει 
ενδιαφέρον είναι η αρχιτεκτονική της πίσω 
ανάρτησης, η οποία όπως λέει η Peugeot 
είναι ημι-ανεξάρτητη με άξονα πολλαπλών 
συνδέσμων.

Υπάρχουν προγράμματα οδήγησης ECO και 
Κανονικό, με το ECO να επηρεάζει τη χαρτο-
γράφηση του κινητήρα προκειμένου να επι-
τευχθεί η μέγιστη οικονομία. Όσο για την κα-
τανάλωση, στα χέρια μας το 308 1.2 PureTech 
130 “έγραψε” τιμές κοντά στα 7,3 λτ/100 χλμ., 
συνδυαστικά εντός και εκτός πόλης.

Εξοπλισμός  
και Τιμές
Το μοντέλο διατίθε-
ται τόσο ως 5θυρο 
hatchback όσο και σε 
Station Wagon αμά-
ξωμα, ενώ τα επίπεδα 
εξοπλισμού είναι Active 
Plus, Allure, Allure 
Plus, GT και GT PLus. 
Απο τη βασική έκδοση 
υπάρχει πλήρης εξο-
πλισμός σε συστήματα 
ασφάλειας, πλήρως 
φώτα LED εμπρός και 
πίσω, οι δύο οθόνες 
10” για infotainment 
και πίνακα οργάνων, 
αυτόματος διζωνικός 
κλιματισμός και πολλές 
ευκολίες. Ωστόσο η 
έκδοση Allure προσφέ-
ρει ακόμα αυτόματη 
εναλλαγή μεσαίας και 
μεγάλης σκάλας φώτων, 
εργοστασιακό σύστημα 
πλοήγησης, διαφορετι-
κού τύπου καθίσματα, 
αισθητήρες παρκαρί-
σματος εμπρός και πίσω 
με κάμερα και προβο-
λή 180 μοιρών, πίσω 
κεντρικό υποβραχιόνιο, 
εσωτερικό ατμοσφαιρικό 
φωτισμό, υφασμάτινη 
επένδυση στο ταμπλό, 
φιμέ κρύσταλλα και ζά-
ντες αλουμινίου 17’’.

Τέλος, οι τιμές στο νέο 
Peugeot 308 ξεκινούν 
από 20.900 ευρώ στη 
βασική έκδοση Active 
Plus των 110 ίππων, 
ενώ η έκδοση με 130 ίπ-
πους ξεκινά από 23.300 
ευρώ.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Peugeot 308 1.2 
PureTech 130 S&S
Κυβισμός: 1199 cc

Ισχύς (ps/rpm): 130 / 5.500

Ροπή (Nm/rpm): 230/1750

0-100 km/h: 9,6 sec

Τελική ταχύτητα: 210 
km/h (ηλεκτρονικά 
περιορισμένη)

Μέση κατανάλωση*: 5,5

Εκπομπές CO2*: 125

Βάρος: 1333 kg

Ρεζερβουάρ: 52 lt

Χώρος αποσκευών: 412 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Peugeot 308: 
20.900€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
(έκδοση PureTech 130 
Allure Plus): 27.500€

Ευρύχωρο και πρακτικό
Στην καμπίνα υπάρχουν πολύ βολικές και ευρύχωρες θήκες, μεταξύ 
των οποίων και ένας μεγάλος ψυχόμενος χώρος κάτω από το υποβρα-
χιόνιο. Η αύξηση των διαστάσεων στο νέο 308 και κυρίως η αύξηση 
του μεταξονίου έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση και στους 
πίσω χώρους. Έτσι το γαλλικό μοντέλο είναι από τα πιο ευρύχωρα 
στην κατηγορία. Ο χώρος φόρτωσης είναι στα 412 λίτρα. Υπάρχει καλό 
κατώφλι φόρτωσης ενώ τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνουν χωριστά 
δημιουργώντας συνολικό χώρο που μπορεί να ξεπεράσει τα 1300 λίτρα.

Σε βενζίνη, diesel και plug-in υβριδικό
Το Peugeot 308 είναι διαθέσιμο με μια ευρεία γκάμα επιλογών όσον 
αφορά στα μηχανικά του σύνολα. Έτσι έχουμε εκδόσεις βενζίνης αλλά 
και diesel και για πρώτη φορά plug-in υβριδικές επιλογές. Ξεκινώντας 
από τις τελευταίες, οι επιλογές είναι δύο με 225 ή 180 ίππους και πέρα 
από τις επιδόσεις αυτές οι εκδόσεις έχουν σημαντικά οφέλη στην κα-
τανάλωση αλλά και στη φορολογία αν επιλεχθούν ως εταιρικό αυτοκί-
νητο. Σε πιο συμβατικές λύσεις, έχουμε τις τυπικές εκδόσεις βενζίνης 
PureTech με 110 ή 130 ίππους και βεβαίως τον 1500άρη diesel με 130 
ίππους.
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η έκδοση βενζίνης 1,2 λτ. με 130 
ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων. Υπάρχει διαθέσιμο και 
το 8-τάχυτο αυτόματο, στάνταρ εξοπλισμός στα plug-in μοντέλα και 
προαιρετικά στο diesel και στην έκδοση της δοκιμής μας. Και παρά τα 
1330 κιλά περίπου του αυτοκινήτου, ο βενζινοκινητήρας κινεί πολύ 
άνετα το 308, όπως άλλωστε άνετα κινεί και το μεγαλύτερο 3008. Στις 
μετρήσεις μας η τυπική διαδικασία 0-100 km/h έγινε σε 9,65 δευτερό-
λεπτα, όσο δηλαδή δηλώνει και το εργοστάσιο.

ΝΕΟ PEUGEOT 308
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ΤΟ ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΎ 
ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΤΎΧΙΑ πριν καν 
κυκλοφορήσει, αφού έχει δύο 
βασικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα 
Yaris και ταυτόχρονα είναι ένα 
μικρό SUV. Ειδικά στην Ελλάδα τα 
δημοφιλέστερα αυτοκίνητα εδώ 
και χρόνια είναι τα Toyota Yaris 
και ακολουθούν τα SUV. Πλέον 
με το Yaris Cross τα έχουμε και 
τα δυο μαζί, για πρώτη φορά!

Toyota Yaris  
Cross Hybrid:
Και Yaris… και SUV Προφανώς και δεν είναι 

μόνο η ονομασία. Το Yaris 
Cross έχει πολλά περισσό-
τερα κοινά με το απλό Yaris 

από όσα βλέπουν τα μάτια μας. Σε 
ένα βαθμό μηχανολογικά είναι το 
ίδιο αυτοκίνητο, αλλά φουσκωμένο 
και ψηλωμένο για να δείχνει μεγα-
λύτερο και πιο SUV. Κατά τα άλλα, 
οπτικά το Cross διαφοροποιείται 
αρκετά από το απλό Yaris. Όχι μόνο 
σαν διαστάσεις, αφού είναι κατά 
24 εκ μεγαλύτερο και κατά 9,5 εκ 
ψηλότερο, αλλά και σαν ύφος.

Είναι ξεκάθαρα ένα αυτοκίνητο 
που σε εμπνέει να κινηθείς εκτός 
δρόμου και μάλιστα το υποστηρίζει 
με την απόσταση των 17 εκ. από το 
έδαφος. Επίσης έχει ματ προεκτά-
σεις στους θόλους, ενώ ματ είναι 
και τα μαρσπιέ με ένα διακριτικό 
παιχνίδι στην πίσω πόρτα και την 
αναγραφή του μοντέλου εκεί κάτω. 
Στο εμπρός μέρος το Yaris Cross 
δείχνει αρκετά δυναμικό, με έναν 
μεγάλο κεντρικό αεραγωγό και κά-
θετα τοποθετημένα φώτα LED στα 
άκρα του προφυλακτήρα.

Δείτε τη video-δοκιμή στο κανάλι μας στο YouTube:  
 https://youtu.be/T9FA_4mBWwI
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Εσωτερικά είναι ένα Yaris
Για την ακρίβεια ένα ψηλότερο και λίγο πιο ευρύ-
χωρο Yaris. Η σχεδίαση είναι σχεδόν η ίδια με το 
Yaris hatch, υπάρχει η ίδια κεντρική κονσόλα, το ίδιο 
ταμπλό και τιμόνι αλλά και τα σχεδόν ίδια εσωτερι-
κά των θυρών. Στο κέντρο του ταμπλό ξεχωρίζει το 
σύστημα infotainment, με την οθόνη να προεξέχει 
αρκετά προς τα πάνω, παρόλα αυτά χωρίς να επηρε-
άζει την ορατότητα. Το σύστημα infotainment (8 ή 
9’’ ανάλογα με την έκδοση) προσφέρει ικανοποιητική 
απόκριση στην αφή, έχει καλοσχεδιασμένα γραφικά 
και κυρίως πλήρως εξελληνισμένο menu. Διαθέσιμα 
σε όλες τις εκδόσεις είναι τα λειτουργικά συστήματα 
Apple CarPlay και Android Auto. Ο πίνακας οργάνων 
είναι αντίστοιχος με το υβριδικό, απλό, Yaris. Μερικώς 
ψηφιακός δηλαδή, με κεντρική οθόνη στις 7’’ και ανα-
λογικά όργανα στα άκρα. Ωστόσο στις τυπικές εκδόσεις 
βενζίνης, υπάρχουν δύο χωριστά ψηφιακά όργανα.

Η συνολική ποιότητα στην καμπίνα είναι καλή, αντί-
στοιχη του απλού Yaris, με μαλακά υλικά στο πάνω 
μέρος του ταμπλό και πιο σκληρά χαμηλότερα. Υπάρχει 
μια ωραία πινελιά με ύφασμα στις πόρτες που δίνει 
μια έξτρα νότα ποιότητας. Αυτό που διαφέρει στο Yaris 
Cross, σε σύγκριση τουλάχιστον με το απλό Yaris είναι 
η θέση οδήγησης. Ως SUV, εδώ κάθεσαι ψηλότερα, άρα 
και πιο βολικά, ενώ η ορατότητα είναι ικανοποιητική 
και χωρίς ιδιαίτερα τυφλά σημεία. Παρά το πίσω μικρό 
παρμπρίζ.

Στις πίσω θέσεις, δύο ενήλικες θα χωρέσουν χωρίς 
ιδιαίτερες παραχωρήσεις. Δεδομένου ότι έχουμε να 
κάνουμε με ένα μικρό SUV που βασίζεται εξ ολο-
κλήρου στο δάπεδο του απλού Yaris και έχει το ίδιο 
ακριβώς μεταξόνιο στα 2,56 μέτρα. Το σημαντικότερο 
μειονέκτημα ωστόσο στο Yaris Cross είναι οι μικρές 
γωνίες ανοίγματος στις πίσω πόρτες. Κάτι που ενδεχο-
μένως να ενοχλήσει αν χρειαστεί να βάλουμε στα πίσω 
καθίσματα παιδιά και θα σκύψουμε να τα δέσουμε στα 
καρεκλάκια τους. Επίσης κάτι που λείπει από τις πίσω 
θέσεις είναι μια δεύτερη πλαφονιέρα οροφής, που 
ειδικά σε βραδινές βόλτες θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη 
προσθήκη.

Ο χώρος φόρτωσης έχει χωρητικότητα 397 λίτρα και 
τοποθετεί το Yaris Cross στο μέσον της κατηγορίας. 
Υπάρχει ένα βολικό μεταβαλλόμενο δάπεδο αλλά και 
υφασμάτινο κάλυμμα σε ρόλο εταζέρας.

Εξοπλισμός & τιμές
Αυτό που κάνει το Yaris Cross 
ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι η πολύ 
μεγάλη γκάμα εκδόσεων. Μπορεί 
να μην έχουμε πολλές επιλογές 
σε κινητήρες, όμως υπάρχουν έξι 
επίπεδα εξοπλισμού και ακόμη 
τρεις επιλογές με διχρωμία οροφής, 
φτάνοντας έτσι συνολικά στις εννέα 
εκδόσεις.

Και σε αυτές έχουμε δύο επιλογές 
με κινητήρα βενζίνης (χειροκίνητο 
ή αυτόματο κιβώτιο), αλλά και μια 
πλήρως υβριδική επιλογή όπως 
το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. 
Μάλιστα οι υβριδικές εκδόσεις 
έχουν και δυνατότητα τετρακίνησης, 
καθιστώντας το Yaris Cross ένα από 
τα ελάχιστα B-SUV με μια τέτοια 
επιλογή.

Από τη βασική έκδοση Active ο 
εξοπλισμός είναι αρκετά πλήρης και 
περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο συστημάτων ασφάλειας με 
αυτόματο φρενάρισμα και αναγνώ-
ριση πεζών και ποδηλάτων, αναγνώ-
ριση σημάτων κυκλοφορίας, αυτό-
ματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης 
σκάλας φώτων και σύστημα ελέγχου 
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας. 
Ακόμη υπάρχει Adaptive Cruise 
Control και Speed limiter, αυτόμα-
τη λειτουργία φώτων, αισθητήρες 
βροχής, σύστημα infotainment με 
οθόνη αφής 8’, δερμάτινο τιμόνι και 
επιλογέας ταχυτήτων, κεραία τύπου 
καρχαρία, διπλό δάπεδο χώρου απο-
σκευών και ζάντες αλουμινίου 16’’.

Οι τιμές του Yaris Cross ξεκινούν 
από τις 18.270 ευρώ στη βασική έκ-
δοση βενζίνης, ενώ οι υβριδικές επι-
λογές κοστίζουν από 21.120 ευρώ. Η 
πλούσια έκδοση Adventure Hybrid, 
όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής 
μας, κοστίζει 26.820 ευρώ.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
Toyota Yaris Cross 1.5 
Hybrid 116hp CVT
Κυβισμός: 1.490 cc

Συνδυαστική ισχύς: 116 
ps

Ροπή θερμικού κινητήρα: 
120 Nm/3.600-4.800 rpm

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 
141 Nm

0-100 km/h: 11,2 sec

Τελική ταχύτητα: 170 
km/h

Μέση κατανάλωση*: 4,4 
lt/100km

Εκπομπές CO2*: 100 g/km

Βάρος: 1.215

Ρεζερβουάρ: 36 lt

Χώρος αποσκευών: 397 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή Toyota Yaris 
Cross 1.5 125hp Active: 
18.270€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
(έκδοση Adventure 
Hybrid): 26.820€

Αρνητικά
•  Γωνία ανοίγματος πίσω θυρών

•  Λειτουργία e-CVT κιβωτίου στην έντονη επιτάχυνση

•  Απουσία διπλής πλαφονιέρας στο εσωτερικο

Θετικά
•  Χαμηλή κατανάλωση

•  Αίσθηση τιμονιού και πλαισίου

•  Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Υβριδικό και με ασυναγώνιστη  
κατανάλωση
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η υβριδική έκδοση του 
Yaris Cross. Χρησιμοποιεί έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λτ., 3-κύ-
λινδρο, που συνδυάζεται με μια μπαταρία και έναν ηλεκτροκι-
νητήρα αποδίδοντας συνδυαστικά 116 ίππους. Ακούγεται μικρή 
ισχύς αριθμητικά, ωστόσο αυτό που καταφέρνει το υβριδικό 
σύστημα στο Yaris Cross είναι να πετυχαίνει ασυναγώνιστες 
τιμές κατανάλωσης και ρύπων, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Επισήμως η Toyota ανακοινώνει μέση τιμή κατανάλωσης τα 4,4 
λτ/100 χλμ. που αν κινηθούμε αποκλειστικά εντός πόλης αυτό το 
νούμερο σε ρεαλιστικές συνθήκες και με λίγη προσοχή μπορεί να 
πέσει ακόμη και κάτω από τα 4 λτ/100 χλμ. Αυτό συμβαίνει γιατί 
το υβριδικό σύστημα της Toyota επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κι-
νηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά, έστω και για περιορισμένη εμβέλεια 
σε ταχύτητες πόλης. Και όταν αδειάσει η μπαταρία, η κίνηση και 
το φρενάρισμα του οχήματος ανακτούν ενέργεια φορτίζοντας τη 
μπαταρία. Το σύστημα αποφασίζει αυτόνομα πότε και πόσο θα 
εμπλακεί ο ηλεκτροκινητήρας, ενώ ο οδηγός μπορεί να επέμβει 
και χειροκίνητα με την επιλογή EV από τον σχετικό διακόπτη.

Οδική συμπεριφορά
Όλα τα υβριδικά Toyota συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-CVT. Το κιβώτιο αυτό προσφέρει πολύ καλή άνεση εντός πόλης και θεωρείται από τα πιο 
αξιόπιστο σε βάθος χρόνου. Εκεί που θα ενοχλήσει όμως είναι στη ζήτηση της ισχύος, για παράδειγμα σε ένα προσπέρασμα. Σε μια τέτοια περίπτωση το αυτόματο κιβώτιο δια-
τηρεί ψηλά τις στροφές του κινητήρα και ο θόρυβος που φτάνει στην καμπίνα είναι αρκετά έντονος σε σημείο που ο οδηγός να νιώθει ότι το αυτοκίνητο ζορίζεται. Στην πράξη 
βέβαια το αυτοκίνητο επιταχύνει κανονικά, παρά την ηχητική παραπλάνηση.

Εκεί όμως που ξεχωρίζει το Yaris Cross, όπως και το απλό Yaris, είναι η αίσθηση του πλαισίου. Δεν είναι τόσο σπορ, αλλά γενικότερα είναι πολύ ευχάριστο και με ένα εξαιρετικό 
σε απόκριση τιμόνι. Η Toyota έχει καταφέρει, όπως και στην Corolla, και έδωσε στην οικογένεια Yaris ένα πλαίσιο αν μη τι άλλο εκπληκτικά καλό. Η ανάρτηση χρησιμοποιεί 
τυπικές λύσεις και ίσως κάποιοι οδηγοί τη βρουν πιο σκληρή από το αναμενόμενο. Ωστόσο φιλτράρει ικανοποιητικά τις ανωμαλίες. Πίσω υπάρχει βεβαίως ημιάκαμπτος άξονας, 
ωστόσο οι τετρακίνητες εκδόσεις του μοντέλου, πέρα από τις αυξημένες ικανότητες πρόσφυσης με την βοήθεια και ενός μπλοκέ διαφορικού, έχουν ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση. 
Τα φρένα σε όλες τις εκδόσεις, ασχέτως κινητήρα ή εξοπλισμού, αποτελούνται από δισκόφρενα εμπρός-πίσω.
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Hyundai i20 N: 
Το hot-hatch… 
όπως πρέπει!

Η Hyundai αγαπά το motorsport και κατ’ επέκταση τους ανθρώπους που αγαπούν το motorsport. Έτσι, 
πέρα από τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ (WRC) προσφέρει γρήγορα fun-to-drive 
αυτοκίνητα σε (σχετικά) προσιτή τιμή. Μετά την επιτυχία του i30 N που “έσπασε ταμεία” στο λανσά-
ρισμα του, η γκάμα μεγάλωσε με την προσθήκη δύο ακόμη Ν μοντέλων. Το Kona N και το i20 N.

Ωστόσο, δεν έχουμε απλά ένα i20 με δυνατό κινητήρα και κάποιες αισθητικές επεμβάσεις. Το τμήμα “Ν” 
βάζει υλικά από τα πάνω ράφια και κυρίως βάζει ψυχή στα δημιουργήματα του. Κάτι που ήδη απέδειξε η 
μάρκα με το i30 N Performance, που με το καλημέρα έβαλε τα γυαλιά σε πολλούς.

Σχεδιαστικά, το i20 N από την πρώτη κιόλας ματιά κάνει αισθητό το ότι πρόκειται για κάτι το διαφορετι-
κό. Την εικόνα ενισχύουν οι διαφορετικοί προφυλακτήρες με μεγάλα ανοίγματα, αληθινά ανοίγματα, ενώ 
ακόμη και οι γρίλιες έχουν σχήμα από μικρές καρό σημαίες. Υπάρχει χαμηλό σπόιλερ μπροστά, πλευρικά 
μαρσπιέ αλλά και κόκκινες λεπτομέρειες που δίνουν ένα ενδιαφέρον κοντράστ.

Πίσω υπάρχει διαχύτης και μια οβάλ απόληξη της εξάτμισης. Αυτό που βγάζει μάτι φυσικά είναι η 
αεροτομή οροφής αλά WRC, που πέρα από το αεροδυναμικό όφελος δίνει και έξτρα πόντους στην 
εμφάνιση! Το i20 N έχει και διαφορετικές αναρτήσεις που το κάνουν αισθητά πιο χαμηλό από τις 
απλές εκδόσεις i20, ενώ οι ζάντες είναι 18’’ σε ματ γκρι φινίρισμα.

Σπορ  
εσωτερικό
Στο εσωτερικό τα 
βλέμματα τραβούν τα 
υπέροχα σπορ καθίσμα-
τα και το σπορ τιμόνι 
με διακόπτες για τα 
προφίλ οδήγησης και 
το κόκκινο μπουτόν του 
Rev Matching. Φυσικά 
έχουμε και πεντάλ αλου-
μινίου, μαύρες επενδύ-
σεις οροφής και μικρές 
ακόμη αποκλειστικές 
σπορ λεπτομέρειες. Ο 
πίνακας οργάνων είναι 
αντίστοιχος με τα απλά 
i20, αλλά όχι ίδιος. Κι 
αυτό γιατί στα προγράμ-
ματα Ν αλλάζει σχεδία-
ση και φέρνει σε πρώτο 
πλάνο ένα μεγάλο στρο-
φόμετρο με ενσωματω-
μένα “shift lights” που 
αλλάζουν χρώμα όσο 
ανεβαίνουν οι στροφές 
του κινητήρα. Ακριβώς 
όπως και στα αγωνιστι-
κά αυτοκίνητα!

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΟΠΟΎ ΤΑ ΎΒΡΙΔΙΚΑ, ήπια υβριδικά, ηλεκτρικά και 
βεβαίως τα SUV υπερισχύουν, η Hyundai φτιάχνει ένα μικρό hot hatch με 
όλη τη σημασία της φράσης. Turbo, χειροκίνητο, χωρίς ίχνος εξηλεκτρισμού 
και με μηχανικό μπλοκέ διαφορικό.
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ΔΟΚΙΜΗ HYUNDAI I20 N

Turbo, με 204 ίππους
Περισσότερη ουσία υπάρχει φυσικά κάτω από το καπό, όπου έχουμε έναν 1.600άρη 
4-κύλινδρο κινητήρα βενζίνης με Turbo. Μόνο που εδώ έχουμε και ένα αποκλειστικό για 
το i120N σύστημα turbo και intercooler. Ο κινητήρας αποδίδει 204 ίππους και 28 kgm 
ροπής που φτάνουν τα 31 σε overboost. Συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο κοντής 
σχετικά κλιμάκωσης και με ωραία μηχανική αίσθηση στο κούμπωμα. Διαθέσιμη είναι 
και τεχνολογία Rev-Matching που προσομοιώνει την τεχνική μύτη-τακούνι. Στην πράξη 
ακούς διπλογκαζιές όταν κατεβάζεις ταχύτητες, μόνο που δεν πατάς εσύ το γκάζι!
Επίσης υπάρχει σύστημα flat-shift για πιο γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων, ακόμη και με το 
γκάζι στο πάτωμα, ενώ τις αλλαγές αυτές συνοδεύει και ένα ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα 
από την εξάτμιση. Όσο για τις επιδόσεις, η επιτάχυνση 0-100 km/h γίνεται σε 6,2’’, ενώ 
η έκδοση Performance έχει και σύστημα launch control για το ίδιο καλές επιταχύνσεις 
από στάση ξανά και ξανά.

Οδική συμπεριφορά που θυμίζει 
αγωνιστικό αυτοκίνητο
Εκτός από την ισχύ, το Hyundai i20 Ν έχει κάτι που δεν έχει ο με-
γαλύτερος αδελφός του, το i30 N. Ο λόγος για ένα μηχανικό μπλοκέ 
διαφορικό, το οποίο και προσφέρει αγωνιστικού επιπέδου ικανότητες 
στις στροφές. Και όπως συμβαίνει σε όλα τα σπορ μοντέλα με μηχα-
νικό μπλοκέ, το i20 N μπορεί και στρίβει καλύτερα όταν μπαίνεις πιο 
δυναμικά σε μια στροφή. Αρκεί να μη το φοβηθείς στρίβοντας, να 
μείνεις στο γκάζι και θα ακολουθήσει αγωνιστική μαγεία!

Τα ελαστικά είναι Pirelli P Zero, εξελιγμένα ειδικά για το i20 N, ενώ 
αυτό που μοιράζει χαμόγελα είναι ο ήχος της εξάτμισης. Ειδικά στο 
πρόγραμμα N, όπου μια βαλβίδα στο τελικό καζανάκι δημιουργεί ένα 
απολαυστικό ηχητικό αποτέλεσμα με σκασίματα. Σε όλα αυτά προσθέ-
τουμε την κοφτερή αίσθηση στο τιμόνι, το ενισχυμένο πλαίσιο που 
ακολουθεί ακούραστα τις εντολές του οδηγού και έχουμε ένα οδηγικό 
σύνολο που όσο περισσότερο το πιέζεις τόσο πιο ευχάριστο είναι.

Αυτό που θα λατρέψει ο οδηγός, πέρα από τα οδηγικά χαρακτηρι-
στικά, είναι το πόσο ρυθμίσιμο είναι το αυτοκίνητο. Υπάρχουν τρεις 
βασικές επιλογές Eco, Normal και Sport, αλλά και δυο έξτρα επιλογές 
N Mode και N Custom. Στο N Mode ο οδηγός πατώντας ένα μπουτόν 
στο τιμόνι βάζει απευθείας όλες τις ρυθμίσεις στην Sport+ επιλογή. 
Το λεγόμενο N Grin Control επηρεάζει την απόκριση του κινητήρα, 
τη λειτουργία του Rev-Matching, τη χαλαρότητα των συστημάτων 
πρόσφυσης, την υποβοήθηση στο τιμόνι και φυσικά τον ήχο στην 
εξάτμιση. Από την άλλη, στο N-Custom, δίνει τη δυνατότητα να φτιά-
ξει κάποιος το δικό του set-up, επιλέγοντας ξεχωριστά τις επιλογές για 
κάθε παράμετρο (κινητήρα, εξάτμιση, συστήματα πρόσφυσης, τιμόνι).

Αν κάτι όμως έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα τα παραπάνω, είναι η 
προσέγγιση της Hyundai σε μια κατηγορία που τείνει να εκλείψει. Το 
i20 N είναι ένα αυτοκίνητο για όσους νοσταλγούν τις μικρές βολίδες 
του παρελθόντος. Αυτοκίνητα όπως τα 106 Rallye, Punto GT, Clio RS, 
Corsa OPC και πολλά ακόμη που εξαφανίζονται σταδιακά από την 
αυτοκίνηση.

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά
Hyundai i20 N 
Performance 1.6T-GDI 
204ps
Κυβισμός: 1598 cc

Ισχύς (ps/rpm): 204 / 5.500-
6.000

Ροπή (kgf.m/rpm): 
28.0/1750-4500 (31.0/2000-
4000 σε overboost)

0-100 km/h: 6,2 sec

Τελική ταχύτητα: 230 km/h

Μέση κατανάλωση*: 7,0

Εκπομπές CO2*: 158

Βάρος (ελάχιστο-μέγιστο): 
1190-1220 kg

Ρεζερβουάρ: 40 lt

Χώρος αποσκευών: 352 lt

*εργοστασιακή μέτρηση 
κατά WLTP

Αρχική τιμή  
Hyundai i20 N: 26.490€
Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 
(έκδοση Performance): 
27.990€

Αρνητικά
•  Τιμή από 26.500 ευρώ

•  Ποιότητα πλαστικών  
στο εσωτερικό

Θετικά
•  Οδική συμπεριφορά

•  Επιδόσεις

•  Δυνατότητες  
παραμετροποίησης
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο κρυμμένος 
θησαυρός της 
Alfa Romeo
ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ Η ALFA ROMEO σε ένα 
απρόσιτο για το ευρύ κοινό κομμάτι του 
μουσείου της μάρκας στο Arese διατηρεί 
μερικά από τα πιο ιδιαίτερα και σπάνια 
αυτοκίνητα της ιστορίας της. Σήμερα βλέπουμε 
τι έχει μέσα αυτό το πολύτιμο «κελάρι»!

Alfa Romeo 6C, 33 Stradale, Montreal, Carabo και αναρίθ-
μητα ακόμα αγωνιστικά, πρωτότυπα και μοντέλα παραγω-
γής. Αναμφίβολα ο επισκέπτης του μουσείου της Ιταλικής 
μάρκας στο Arese δεν θα πλήξει, έχοντας μπροστά του εκα-

τοντάδες εκθέματα που ξεδιπλώνουν την ιστορία της Alfa Romeo.

Επί σειρά ετών, σε ένα τμήμα των εγκαταστάσεων, μακριά από τα 
μάτια του κόσμου, οι άνθρωποι του μουσείου φύλαγαν έναν κρυμμέ-
νο θησαυρό. Οι τεράστιες εγκαταστάσεις του Arese που αποτελούσε 
στο παρελθόν μονάδα παραγωγής, αλλά και ουσιαστικά το κέντρο 
της Μιλανέζικης φίρμας, παρείχαν άπλετο χώρο για αυτή την ιδιαί-
τερη κρύπτη. Η έτσι και αλλιώς εντυπωσιακά πλούσια συλλογή εκθε-
μάτων του μουσείου δεν άφηνε καμία υποψία στους επισκέπτες ότι 
λίγα μέτρα μακριά τους κρύβονταν ακόμα περισσότεροι θησαυροί.

Μια μικρή ομάδα, με αρχηγό τον έφορο του μουσείου κ. Lorenzo 
Ardizio, χωρίς να το γνωρίζει κανείς διατηρούσε μια ξεχωριστή 
συλλογή που περιλάμβανε γνωστές, αλλά και σχεδόν άγνωστες 
δημιουργίες της μάρκας. Επιπλέον η λίστα των εκθεμάτων περιλάμ-
βανε, σχέδια, κινητήρες, βραβεία, μοντέλα υπό κλίμακα, ακόμα και 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από τους μηχανικούς της μάρκας.

Κάτω από τα κόκκινα βαριά καλύμματα και τα σβηστά φώτα όλα τα 
παραπάνω περίμεναν για δεκαετίες να έρθουν και πάλι στο φως. 
Στα 110α γενέθλια της μάρκας αποκάλυψαν αυτό τον «θησαυρό» 
και πλέον έδωσαν πρόσβαση στο κοινό. Σε αυτόν τον «μυστικό» 
κόσμο, δημιουργήθηκε και ένα video που μέσα σε περίπου 4 λεπτά ο 
θεατής ανακαλύπτει βήμα-βήμα τον μέχρι πρότινος καλά φυλαγμένο 
θησαυρό. Εδώ βλέπουμε αυτοκίνητα όπως η Alfa Romeo Tipo 177 
με την οποία η μάρκα συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της 
Formula 1 το 1979, το εκτός δρόμου 1900 Μ που έμεινε στην ιστο-
ρία ως “Matta”, δηλαδή «τρελό», καθώς και μοντέλα που καθόρισαν 
τη σχεδιαστική εξέλιξη της μάρκας. Όπως το εντυπωσιακό Proteo 
του 1991, και η Cuneo 33 του 1971.

Στο χώρο κρύβονται και λιγότερο εντυπωσιακές στην όψη, αλλά 
εξίσου σημαντικές για την ιστορία της μάρκας κατασκευές, όπως 
το τρακτέρ της Alfa Romeo, σκάφη θαλάσσης, αλλά και μια πρωτο-
ποριακή γεννήτρια-αντλία που είχε κατασκευάσει η μάρκα κατά τη 
διάρκεια του 1ου Π.Π.  Εντυπωσιακές είναι επίσης οι τομές αυτο-
κινήτων που δημιουργήθηκαν για την παρουσίαση νέων μοντέλων, 
αλλά και τα πλαίσια αγωνιστικών μοντέλων όπως της 155 DTM 
που θριάμβευσε στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού. Ακόμα και 
αυτοκίνητα εξέλιξης που μέχρι σήμερα είχαν μείνει στην απόλυτη 
αφάνεια, είναι πλέον προσβάσιμα σκιαγραφώντας την πορεία της 
μάρκας, αλλά και ορισμένα από αυτά τους δρόμους που τελικά δεν 
ακολούθησε η Alfa Romeo.

Από την Giulia GTA με τον αριθμό πλαισίου 00001, μέχρι τις συλλε-
κτικές SZ και RZ, και από την ανοικτή Giulia Super που κατασκευ-
άστηκε ειδικά για τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας μέχρι την 
Alfetta που το 1973 ταξίδεψε από το Βόρειο Ακρωτήριο της Νορβη-
γίας στο Νότιο Ακρωτήριο της Ν. Αφρικής, όλες αυτές οι ξεχωριστές 
κατασκευές συνετέλεσαν στη δημιουργία του μύθου της Alfa Romeo. 
Η αποκάλυψη αυτού του κρυμμένου θησαυρού αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη εξέλιξη στην πορεία του μουσείου της μάρκας, εκτός βέβαια αν 
ο Lorenzo Ardizio και η ομάδα του κρατούν και άλλους κρυμμένους 
άσσους στο μανίκι τους…
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