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ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α

Σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες η Διοίκηση του ΣΙΣΕΜΑ το-

ποθετείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνα-

δέλφους και τις οικογένειές μας, τονίζοντας πως πρέπει να

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της

υγείας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρών

επιχειρήσεων που πλήττονται σφόδρα τις τελευταίες εβδο-

μάδες από την αναδουλειά λόγο του COVID-19 αλλά και από

μια επικείμενη πιο βαθειά οικονομική κρίση που μπορεί να

δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο της είδη ασθμαίνου-

σας καπιταλιστικής οικονομίας.

Μετά και τις τελευταίες εξαγγελίες του Υφυπουργού Ν. Χαρ-

δαλιά να γίνονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις όπως

σε super market, φαρμακεία και επείγουσα βοήθεια σε τρί-

τους, μας κάνει να αναρωτηθούμε με ποια αιτιολογία η κυ-

βέρνηση δεν παίρνει την απόφαση να κλείσει τα συνεργεία

αυτοκινήτων, μήπως για να αποφύγει ένα κόστος το οποίο

θα κατανεμηθεί ολόκληρο στους μεγάλους ομίλους; Οι συ-

νάδελφοι αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης από τα ίδια τα

μέτρα της κυβέρνησης. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την

Υγεία ως εμπόρευμα και θυσιάζει στο βωμό του κέρδους

και των ματωμένων πλεονασμάτων την Υγεία του λαού, η

πολιτική, δηλαδή, που διαχρονικά ακολουθούν όλες οι

αστικές κυβερνήσεις και η ΕΕ, αποδεικνύεται σήμερα με

δραματικό τρόπο ότι είναι επικίνδυνη για το ύψιστο αγαθό

της ζωής και της υγείας του λαού. 

Με αίσθημα ευθύνης, λοιπόν, μπορεί να παίρνουμε όλα τα

μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των συνανθρώπων

μας που μας εμπιστεύονται την περιουσία τους, όμως δεν

μπορεί να μένουμε σιωπηλοί στα μεγάλα κενά, στις μεγά-

λες τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στην Υγεία. Δυναμώ-

νουμε τη φωνή μας για μέτρα προστασίας της υγείας όλων

των εργαζομένων, όλου του ελληνικού λαού.

Μετά από την ανακοίνωση του ΣΕΕΑ  (Σύνδεσμος Εισαγω-

γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) ρωτάμε τι μέτρα πήρε

η κυβέρνηση για τις κάθετες μονάδες εκεί που δουλεύουν

συνάδελφοι δίπλα-δίπλα στα υπόγεια ακόμα και στις αίθου-

σες αναμονής που είναι σαν μικροί θάλαμοι μικροβίων; Τι

έλεγχους έκανε η πολιτεία και τι μέτρα πήρε για την μη λει-

τουργία αυτών των αιθουσών που φυσικά δεν είναι δυνατό

να τηρηθεί το μέτρο άνω των 2 μέτρων απόστασης. Το ίδιο

ισχύει για τους σταθμούς διοδίων και για όλα τα ΚΤΕΟ με

τους εργαζόμενους να δουλεύουν δίπλα ο ένας στον άλλο

και στην αίθουσα αναμονής ή στους χώρους καπνίσματος

να συνωστίζονται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων περιμένον-

τας την διεκπεραίωση του ελέγχου. Εξάλλου το να πάει κά-

ποιος το αυτοκίνητο για τεχνικό έλεγχο δεν είναι μέσα στα

προβλεπόμενα μέτρα της κυβέρνησης.

Συμφωνούμε με την απόφαση του Συνδέσμου Εισαγω-

γέων & Εμπόρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και εμείς

από την μεριά μας απαιτούμε το άμεσο κλείσιμο των συ-

νεργείων με την υπόδειξη της πολιτείας για την διασφάλιση

της υγείας μας των οικογενειών μας αλλά και των γύρων

μας. 

Δυστυχώς η πλειοψηφία της ομοσπονδίας ΕΟΒΕΑΜΜ για

άλλη μια φορά φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων βγά-

ζοντας ένα δελτίο τύπου πανικού ζητώντας από την κυβέρ-

νηση το κλείσιμο των συνεργείων με ατομική ευθύνη

χωρίς υποδείξεις και εξασφαλίσεις για τους συναδέλφους

ή πως θα πληρωθούν τα υπέρογκα έξοδα που μας έχουν

φορτώσει στις πλάτες μας. Αντίθετα η ΓΣΕΒΕΕ που γραμ-

ματέας της είναι ο Πρόεδρος της ΕΟΒΕΑΜΜ στις 16/3/20

για τις ΜΜΕ ζητάει ελαφρύνσεις για όσους κλείσουν με εν-

τολή της κυβέρνησης. 

Πολλά ερωτηματικά αφήνει το δελτίο τύπου της πλειοψη-

φίας της ΕΟΒΕΑΜΜ δημιουργώντας σύγχυση στον κλάδο,

αναπαράγοντας φήμες για δήθεν κλειστά μαγαζιά ανταλλα-

κτικών αφήνοντας τα συνεργεία χωρίς αντικείμενο εργα-

σίας με στόχο να οδηγήσει συναδέλφους με ατομική

πρωτοβουλία να κλείσουν τα μαγαζιά τους, χωρίς όμως η

ΕΟΒΕΑΜΜ να διεκδικεί μέτρα ελάφρυνσης από τα προβλή-

ματα που θα προκύψουν στους συναδέλφους κλείνοντας

με ατομική ευθύνη τα μαγαζιά τους. 

Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 19-03-2020
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Σ Ι Σ Ε Μ Α

Δεν ανεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας την επιδημία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

• Το άμεσο κλείσιμο των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων με υπόδειξη της κυβέρνησης με όλες τις προϋποθέσεις για

οικονομικές ελαφρύνσεις και ευεργετήματα για όλες τις μικρές επιχειρήσεις.

• Άμεση πρόσληψη μόνιμων και πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων, για να κα-

λυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής μας. Να στελεχωθούν πλήρως

όλα τα δημόσια κέντρα Υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και το ΕΚΑΒ. Να ανοίξουν όλες οι κλειστές ΜΕΘ. Να μονιμοποιηθούν

οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές απασχόλησης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Άμεσα να προσληφθούν οι επικουρικοί γιατροί ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη της προηγούμενης

σύμβασης. Διορισμούς σε μόνιμες θέσεις όλων των υπηρετούντων σήμερα επικουρικών γιατρών.

• Άμεσα να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας και τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης

να διατεθούν δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό.

Ιδιαίτερα για τους συνάδελφους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι μπορεί να βρεθούν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους σε

καθεστώς προφύλαξης ή ακόμα και να νοσήσουν 

Διεκδικούμε:

• Την απαλλαγή τους από τις τρέχουσες εισφορές για την προσωπική τους ασφάλιση για τους επόμενους 4 μήνες, χωρίς

απώλεια του ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

• Την άμεση αναστολή των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων για τους επόμενους 4 μήνες. Να μη χαθεί καμία ρύθμιση

λόγω μη δυνατότητας αποπληρωμής των τρεχουσών δόσεων για το 4μηνο σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ΔΕΗ,

άλλους λογαριασμούς.

• Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για το επόμενο 4μηνο.

• Την διαγραφή τόκων, προστίμων και μέρος το κεφαλαίου για χρέη σε εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.

• Την άμεση άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης, δεσμευμένων λογαριασμών, κατασχέσεων κλπ εις βάρος τους.

• Ενίσχυση με έκτακτο επίδομα, αναλογικό του επιδόματος ανεργίας, για όσες μέρες κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις, με

ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιπτώσεις εκείνων που το εισόδημά τους είναι το μοναδικό της οικογένειας.

• Την άμεση επιβολή αφορολόγητου ορίου, για εισοδήματα ως και 12.000 ευρώ το χρόνο.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, θα συνεχιστεί η συμ-

πλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) για

το έτος 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας 

Μόφορης Γρηγρόριος Φραγκιουδάκης Αναστάσιος
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Συνάδελφε,

Το σωματείο απευθύνεται σε σένα που καθημερινά αντι-

μετωπίζεις ένα βουνό υποχρεώσεων για να καλύψεις τις

ανάγκες της οικογένειας σου και τα χρέη που μας φόρ-

τωσαν από την οικονομική κρίση. Απευθύνεται σε σένα

που σήμερα ξανά ορθώνονται μπροστά μας νέα εμπόδια.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές το σωματείο είναι στο πλάι

σου, δεν είσαι μόνος σου στις οικονομικές και υγειονο-

μικές συνέπειες αυτής της πανδημίας. Μιας πανδημίας

που τις αιτίες της δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για να

τις βρούμε, είναι η διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερ-

νήσεων για τις εγκληματικές όπως φάνηκε ελλείψεις στο

εθνικό σύστημα υγείας θεωρώντας την πρόληψη σπα-

τάλη και ατομική υπόθεση. 

Το δικαίωμα μας στην δημόσια και δωρεάν υγεία θυσιά-

ζεται στο βωμό του κέρδους για μια χούφτα επιχειρημα-

τικούς ομίλους που ήδη τους μπούκωσαν με πακτωλούς

εκατομμυρίων ενώ για εμάς μας «πέταξαν» ένα 800αρι

να την βγάλουμε για 2 μήνες περίπου. Αυτές οι πολιτικές

είναι που οδήγησαν τα δημόσια νοσοκομεία στη σημερινή

απαξίωση, που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αναδει-

κνύεται η αξία ενός δημόσιου δωρεάν συστήματος

υγείας.  

Τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα

προστασίας απέναντι στις οικονομικές συνέπειες που

πολλαπλασιάζονται ραγδαία! Δισεκατομμύρια ευρώ δρο-

μολογούνται μέσω άμεσων και έμμεσων  επιδοτήσεων

και κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ή και φθηνά δάνεια που για

εμάς τα μέτρα αυτά ή δεν θα έχουμε πρόσβαση ή θα

έχουν ελάχιστο αντίκρισμα. Τα μέτρα «ελάφρυνσης» που

ανακοινώσανε είναι σταγόνα στον ωκεανό και μας φορ-

τώνουν κι άλλα χρέη σε δόσεις πάνω στις υπάρχουσες

δόσεις, η κοροϊδία  της έκπτωσης του 25% στον ΕΦΚΑ

όταν από την άλλη σου τα αφαιρεί από τη σύνταξη. Δεν

αρκεί η ολιγόμηνη αναστολή των οικονομικών υποχρε-

ώσεων μας όταν όλοι ξέρουμε πως την επομένη της παν-

δημίας θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο Γολγοθά

παλιών και νέων ρυθμίσεων. 

Συνάδελφε σε καλούμε να πάρεις θέση στο συλλογικό

αγώνα, να έρθεις σε επαφή με το σωματείο, γίνε μέλος

του! Η επόμενη μέρα δεν πρέπει να μας βρει παροπλι-

σμένους, μέσα στην απογοήτευση, αλλά μαχητές ώστε να

μην επιτρέψουμε να ματώσουμε και πάλι για τα κέρδη

των μονοπωλίων.

Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 15-04-2020

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας 

Μόφορης Γρηγρόριος Φραγκιουδάκης Αναστάσιος
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■ Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων 
οχημάτων τον περασμένο μήνα, από το 2ο δεκαήμερο του οποίου ξεκίνησε η κρίση του κορωναϊού, έχουν ως εξής:

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάρτιο 2020

Iαν-Μαρ 2020 Iαν-Μαρ 2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 21.391 26.289 -18,6%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 1.748 2.023 -13,6%

Καινούργια λεωφορεία 113 114 -0,9%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 6.086 5.802 +4,9%

Μάρτιος 2020 Μάρτιος 2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 3.744 9.518 -60,7%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 413 672 -38,5%

Καινούργια λεωφορεία 19 29 -34,5%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 1.548 2.401 -35,5%
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aγορά αυτοκινήτου

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, 

ως το Μάρτιο, έχει ως εξής: 

A 12,3% 15,0% -2,7 10,3% 12,8% -2,5

A-SUV 1,1% 1,3% -0,2 1,9% 1,6% +0,3

A TOTAL 13,4% 16,3% -2,9 12,2% 14,5% -2,3

B 26,9% 35,5% -8,6 29,2% 34,2% -5,0

B-SUV 17,9% 10,9% +7,0 18,0% 11,7% +6,3

B TOTAL 44,7% 46,4% -1,7 47,2% 45,9% +1,3

C 12,9% 12,6% +0,3 12,8% 14,2% -1,4

C-SUV 22,0% 18,0% +4,0 21,1% 19,3% +1,8

C TOTAL 34,9% 30,6% +4,3 33,9% 33,4% +0,5

D 1,5% 1,3% +0,2 1,4% 1,4% +0,0

D-SUV 2,1% 1,6% +0,5 2,6% 1,9% +0,7

D TOTAL 3,6% 2,9% +0,7 4,0% 3,3% +0,7

E 0,2% 0,2% +0,0 0,2% 0,3% -0,1

E-SUV 0,5% 0,3% +0,2 0,3% 0,3% +0,0

E TOTAL 0,7% 0,5% +0,2 0,5% 0,6% -0,1

F-G 0,0% 0,0% +0,0 0,0% 0,0% +0,0

F-G-SUV 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,1% +0,0

F-G TOTAL 0,2% 0,2% +0,0 0,2% 0,2% +0,0

SPORTS 0,2% 0,1% +0,1 0,1% 0,1% +0,0

MPV 0,2% 0,4% -0,2 0,1% 0,3% -0,2

MPV-M/COMBI 1,9% 2,6% -0,7 1,7% 1,7% +0,0

100,0% 100,0% +0,0 100,0% 100,0% +0,0

(Εκ των οποίων SUV 43,7% 32,1% +11,6 44,0% 34,9% +9,1)

Segment Μάρτιος 2020 Μάρτιος 2019 Διαφορά  Ιαν -Μάρ 2020 Ιαν -Μάρ 2019 Διαφορά
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■ Kατανομή ανά καύσιμο

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάρτιο 2020

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά

των επιβατικών κινήθηκε ως και το Φεβρουάριο ως εξής: 

Βενζίνη 57,4% 67,6% -10,2 58,3% 64,2% -5,9 58,9% 56,6% +2,3

Πετρέλαιο 25,9% 27,1% -1,2 27,1% 29,8% -2,7 30,5% 35,9% -5,4

Υβριδικά (HEV) 13,4% 3,9% +9,5 12,1% 4,4% +7,7 5,8% 3,9% +1,9

Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 1,1% 0,3% +0,8 0,7% 0,4% +0,3 3,1% 2,1% +1,0

Φυσικό αέριο (bi-fuel) 2,1% 0,7% +1,4 1,8% 0,8% +1,0 1,7% 1,5% +0,2

Υγραέριο (bi-fuel) 0,0% 0,4% -0,4 0,0% 0,4% -0,4

*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση

Segment Μάρ ‘20 Μάρ ‘19 Διαφορά  Ιαν -Μάρ ‘20 Ιαν -Μάρ ‘19 Διαφορά Μερίδιο αγοράς Μερίδιο αγοράς Διαφορά

ΕΕ Ιαν-Δεκ ‘19* ΕΕ Ιαν-Δεκ ‘18*

ΕΕ(1) 957.052 1.033.608 -7,1% 1.913.931 2.067.945 -7,4%

ΕΕ 14(2) 854.622 920.231 -7,1% 1.702.149 1.838.313 -7,4%

ΕΕ(1) + EFTA(3) 884.770 954.313 -7,3% 1.761.355 1.903.177 -7,5%

Ελλάδα 7.862 7.561 +4,0% 17.647 16.771 +5,2%

Φεβ 2020 Φεβ2019 Μεταβολή Ιαν –Φεβ 2020 Ιανς –Φεβ 2019 Μεταβολή
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επικαιρότητα

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν τις πωλήσεις 

των καινούργιων αυτοκινήτων να «γκρεμίζονται», με την VW, Audi, Ford κ.α. 

να σημειώνουν απώλειες από 30 – 50%. 

Με τις γραμμές παραγωγής στα μεγαλύτερα εργοστά-

σια κατασκευής αυτοκινήτων να παραμένουν κλειστά

για περισσότερο από ένα μήνα και με δεδομένο ότι

σχεδόν οι περισσότερες αντιπροσωπείες ΙΧ στην Ευ-

ρώπη έχουν κατεβάσει ρολά, οι πωλήσεις καινούρ-

γιων μοντέλων είναι φυσικό να έχουν

καταβαραθρωθεί με τις διοικήσεις ακόμη και των με-

γαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών να μην προλαβαί-

νουν να μετράνε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο

στις περισσότερες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου. Η Γαλ-

λία , η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν ακυρώσει

όλες τις παραγωγικές διαδικασίες αυτοκινήτου (αντι-

καθιστώντας αυτές με την παραγωγή μασκών και ανα-

πνευστήρων), με τον Μάρτιο να μένει στην ιστορία της

αυτοκινητοβιομηχανίας ως ο χειρότερος μήνας με

ανεπανάληπτες απώλειες που ξεπερνούν ακόμα και

το 70%, ιδίως στις χώρες που η υγιεινομική κρίση έχει

χτυπήσει «κόκκινο». Από τις χώρες που έχουν σημει-

ώσει τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Γαλλία, που

ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της κατρακύλισαν στο

μείον 72%, σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σε αριθμούς, τον Μάρτιο – και παρόλο που οι αντιπρο-

σωπείες ήταν ανοιχτές έως τα μέσα Μαρτίου – οι ταξι-

νομήσεις στην Γαλλία δεν ξεπέρασαν τις 62 χιλιάδες

μονάδες, όταν η συγκεκριμένη αγορά κινούνταν τους

τελευταίους μήνες κατά μέσο όρο στις 200 χιλιάδες

οχήματα.  Πτώση της τάξης του 38% παρουσίασαν  τον

Μάρτιο και οι πωλήσεις στην Γερμανική αγορά, κάτι

που οφείλεται στην ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού

στην μεγαλύτερη παραγωγική χώρα αυτοκινήτων. Την

■ Στον «πάγο» οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη



μεγαλύτερη μείωση στις πωλήσεις τους την βίωσαν – και

συνεχίζουν να την βιώνουν – οι εγχώριες φίρμες, όπως

η VW που είδε τον περασμένο μήνα τις πωλήσεις της να

μειώνονται στην Γερμανία κατά 35%, την Audi να βλέπει

απώλειες που αγγίζουν το 37%, την Mercedes-Βenz  στο

28%, την BMW στο 21% ενώ, η Ford γνώρισε ένα ιστορικό

αρνητικό ρεκόρ στην συγκεκριμένη αγορά, σημειώνοντας

πτώση που άγγιξε το 50%.   Η Ιταλία είδε τις πωλήσεις της

να μειώνονται κατά 85%, ενώ, στην Ισπανία η μείωση άγ-

γιξε το 69%. Οι αναλυτές προβλέπουν, προς το παρόν και

με τα σημερινά δεδομένα που ακολουθεί η πορεία της

πανδημίας, πως οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ευ-

ρώπη θα ξεπεράσουν το 20%. Στην Ελλάδα, ο Μάρτιος

αναμένεται να κλείσει με απώλειες πάνω από 60% σε

σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο, παρόλο που οι πε-

ρισσότερες αντιπροσωπείες διατηρούσαν την δυναμική

τους σε επίπεδο παραγγελιοληψιών τις δύο πρώτες εβδο-

μάδες του Μαρτίου και πριν επιβληθούν τα έκτακτα μέτρα

με τον περιορισμό της κυκλοφορίας και το κλείσιμο αρ-

κετών εταιρειών. 
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ενημέρωση

Στη σύγχρονη εποχή και ειδικότερα στα πλαίσια της πρω-

τόγνωρης συγκυρίας την οποία όλοι βιώνουμε την περίοδο

αυτή, το διαδίκτυο και οι online υπηρεσίες αναδεικνύονται

ολοένα και περισσότερο ως ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας

και ενημέρωσης για κάθε υποψήφιο αγοραστή. 

Θέτοντας σε ισχύ από την πρώτη κιόλας στιγμή ένα σύγ-

χρονο πρωτόκολλο επιχειρησιακής συνέχειας, η Ford

Motor Ελλάς στέκεται στο πλευρό των πελατών της και

πρωτοπορώντας για μία ακόμα φορά, προσφέρει τώρα τη

δυνατότητα σε όλους όχι μόνο να βρουν διαδικτυακά μέσω

της ιστοσελίδας www.ford.gr τις απαραίτητες πληροφορίες

για το μοντέλο της αρεσκείας τους, αλλά και να επικοινω-

νήσουν άμεσα για αυτό με το επίσημο δίκτυο Ford σε όλη

την Ελλάδα.

Σε αυτή την πρωτοβουλία καθοριστικός είναι ο ρόλος του

εικονικού διαμορφωτή (configurator) που μπορείτε εύκολα

να τον βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ford. Χάρη σε

αυτόν, έχετε τη δυνατότητα με πολύ απλά και κατανοητά

βήματα να επιλέξετε το μοντέλο Ford που επιθυμείτε, αλλά

και να διαμορφώσετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυ-

τοκινήτου σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις

και ανάγκες.

Η διαδικασία της εικονικής διαμόρφωσης, η οποία περι-

λαμβάνει μία διαισθητική ψηφιακή περιήγηση 360o γύρω

από το αυτοκίνητο, ξεκινά με την επιλογή του μοντέλου και

χωρίζεται σε 6 απλά βήματα: 

●Το πρώτο έχει να κάνει με την επιλογή της επιθυμητής έκ-

δοσης (π.χ. Trend ή Titanium)

● Στη συνεχεία έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το είδος

του αμαξώματος (π.χ. 5θυρο ή wagon), καθώς και τον τύπο

του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης της αρεσκείας

σας (π.χ. diesel ή βενζίνη, με μηχανικό ή αυτόματο κιβώ-

τιο).

●Το τέταρτο βήμα αφορά στην επιλογή του χρώματος του

αυτοκινήτου.

●Στο πέμπτο στη σειρά βήμα, μπορείτε να επιλέξετε τον

■ Δύο μεγάλες εταιρείες προσφέρουν 
την αντιπροσωπεία στο ...σπίτι! 
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αγορά αυτοκινήτου online

τύπο της εσωτερικής επένδυσης και τις ταπετσαρίες (π.χ.

ύφασμα ή δέρμα) 

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορείτε να προ-

σθέσετε στο αυτοκίνητο που έχετε ήδη διαμορφώσει στα

προηγούμενα βήματα τον επιπλέον εξοπλισμό της αρε-

σκείας σας που σχετίζεται με την εμφάνιση του οχήματος

(π.χ. ζάντες), την οδηγική εμπειρία (π.χ. Parking Pack), την

άνεση (π.χ. πανοραμική οροφή), την ασφάλεια (π.χ. συνα-

γερμός) ή την εργονομία (π.χ. ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω

πόρτα).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης, το

σύστημα εκδίδει αυτόματα ένα «μοναδικό κωδικό οχήμα-

τος» τον οποίο ο αγοραστής μπορεί να αποστείλει στον Επί-

σημο Έμπορο Ford. Με αυτόν τον κωδικό, ο τελευταίος

είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του μοντέ-

λου Ford που έχετε επιλέξει ούτως ώστε να σας παράσχει

επιπλέον πληροφορίες – όπως είναι για παράδειγμα η δια-

θεσιμότητα του μοντέλου, ο χρόνος παράδοσης κοκ.

Πρώτη η Volvo Car Hellas εξέλιξε και θέτει από σήμερα σε

λειτουργία το Volvo Online Ordering. Από την άνεση και την

ασφάλεια του προσωπικού του χώρου, ο υποψήφιος πε-

λάτης μπορεί πλέον να βρει συγκεντρωμένες όλες τις τρέ-

χουσες προσφορές για τα μοντέλα της Volvo και να κατο-

χυρώσει αυτή που τον ενδιαφέρει, ενώ ο Επίσημος Διανο-

μέας της επιλογής του θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί του.

Με το Volvo Online Ordering, η Volvo Car Hellas προσθέτει

ακόμη μία διάσταση στο στρατηγικό πλαίσιο που συνδυάζει

την καινοτομία με την τεχνολογία για μια καλύτερη ζωή. Η

πρωτοποριακή πλατφόρμα λανσάρεται σε μια συγκυρία

όπου η προστασία που προσφέρουν οι online επαφές ανα-

δεικνύεται σε προτεραιότητα. Με ένα “κλικ”, ο πελάτης μπο-

ρεί να απολαύσει την κορυφαία εμπειρία Volvo, με έμφαση

στην ασφαλή, προσωπική επαφή. 

Εκτός από την περιεκτική πληροφόρηση που λαμβάνει για

όλες τις τρέχουσες προσφορές, ο χρήστης έχει τη δυνατό-

τητα να εξερευνήσει τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα

που προσφέρονται σε συνεργασία με τη Eurobank, αλλά

και να υλοποιήσει τα πρώτα στάδια της παραγγελίας του.

Έτσι, κρατώντας τις αποστάσεις offline, μπορεί να “κρατήσει”

ένα Volvo online.    

  Η Volvo Car Hellas, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για κο-

ρυφαία εμπειρία σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη,

θα εμπλουτίζει διαρκώς την πλατφόρμα με νέες δυνατότη-

τες.
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Τώρα, η Mustang είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει

τις παραπάνω αρετές στα πλαίσια της νέας, ηλεκτρικής

εποχής της αυτοκίνησης καλύπτοντας τις αυξανόμενες

ανάγκες των αγοραστών για οχήματα με κορυφαίες

επιδόσεις, προηγμένες τεχνολογίες και μηδενικές εκ-

πομπές ρύπων.

Ως εκ τούτου, η νέα και πλήρως ηλεκτρική Mustang

Mach-E έρχεται να συμβολίσει την αρχή μιας νέας

εποχής για την Ford αποτελώντας ένα από τα πολλά

ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα παρουσιάσει η εταιρεία

στην αγορά της Ευρώπης έως τα τέλη του 2020.

Η νέα Mustang Mach-E θα διατίθεται με δύο επιλογές

ως προς τη χωρητικότητα της μπαταρίας (standard

range και extended range) είτε με κίνηση στους πίσω

τροχούς είτε με τετρακίνηση μέσω της χρήσης ηλε-

κτροκινητήρων. Στην έκδοση extended range και κί-

νηση στους πίσω τροχούς, η Mustang Mach E

αναμένεται να εξασφαλίζει με μια φόρτιση ηλεκτρική

αυτονομία έως και 600 km, σύμφωνα με το πρωτό-

κολλο World Harmonised Light Vehicle Test Proce-

dure (WLTP). Το μοντέλο με την ίδια μπαταρία και

κίνηση σε όλους τους τροχούς αναμένεται να αποδίδει

ισχύ 337 ίππων (248 kW) και ροπή 565 Nm.

Η Ford θα προσφέρει επίσης μία ειδική έκδοση υψη-

λών επιδόσεων. Η Mustang Mach-E GT προβλέπεται

να ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0 -100 km/h σε χρόνο

μικρότερο των 5 δλ., αποδίδοντας προβλεπόμενη ισχύ

465 ίππων και ροπή 830 Nm.

Από το 1964, όταν και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, η Mustang 

ενσαρκώνει την ελευθερία, την πρόοδο, αλλά και τις καταιγιστικές 

επιδόσεις, αποτελώντας όλα αυτά τα χρόνια ένα σύμβολο επανάστασης

10 πράγματα που ίσως δε γνωρίζατε        Fo
rd
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10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ FORD MUSTANG MACH-E

     για το νέο, πλήρως ηλεκτρικό SUV της Ford

Οι ιδιοκτήτες της Mustang Mach-E

μπορούν να καλύψουν μέχρι 93 km

μετά από φόρτιση μόλις 10 λεπτών σε

σταθμό φόρτισης της κοινοπραξίας

IONITY. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της

Ford έχει εκτιμώμενη αυτονομία που

φτάνει τα 600 km.

1 - ταχεία φόρτιση

Μπορείτε να παραγγείλετε το αυτοκίνητο, με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε

και να κανονίσετε ακόμα και την παράδοσή του διαδικτυακά. Ασφαλώς αυτό

μπορεί να γίνει και με τον παραδοσιακό τρόπο, στο κατάστημα ενός εμπόρου

της Ford

2 - Η αγορά μπορεί να γίνει online

Η Mustang Mach-E αναγνωρίζει το smartphone σας καθώς πλησιάζετε, ενώ

σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε και να εκκινήσετε τον κινητήρα χωρίς να

βγάλετε τη συσκευή από την τσέπη σας.

3 - Τα κλειδιά αποτελούν παρελθόν
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Η Ford έχει προσδώσει διαχρονικό χαρακτήρα στο αυτοκί-

νητο καθώς μπορεί να λαμβάνει ασφαλείς ενημερώσεις για

τα πάντα - από το σύστημα φωνητικής ενεργοποίησης μέχρι

τις επιδόσεις του οχήματος και τις τεχνολογίες υποβοήθησης

της οδήγησης.

5 - ασύρματες (Over-the-air) ενημερώσεις 

Η Mustang Mach-E διαθέτει ηχοσύστημα της B&O με

ηχεία πλήρως ενσωματωμένα στο πάνω τμήμα του

ταμπλό, που θυμίζουν μπάρα ήχου. Αυτή η απέριττη

σχεδίαση έχει ήδη αποσπάσει τη διάκριση iF Design

Award.

6 - Βραβευμένη σχεδίαση εσωτερικού

Η Ford δημιούργησε μία ολοκληρωμένη νέα “εταιρεία μέσα σε εταιρεία” που ασχολείται με τη

δημιουργία ηλεκτρικών οχημάτων. Το όνομά της, Ford Team Edison, είναι εμπνευσμένο από τον

Thomas Edison, στενό φίλο του Henry Ford. 

4 - Η Mustang Mach-E είναι το πρώτο project της Ford Team Edison. 
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Η πανοραμική κρυστάλλινη οροφή

φέρει επίστρωση προστασίας από την

υπέρυθρη ακτινοβολία, ώστε να διατη-

ρείται μία ευχάριστη θερμοκρασία στο

εσωτερικό, χειμώνα και καλοκαίρι. Μία

ακόμα επίστρωση του κρυστάλλου

προστατεύει από υπεριώδη ακτινοβο-

λία.

7 - High-tech οροφή

Το σύστημα φωνητικής ενεργοποίησης χρησιμοποιεί επεξεργασία φωνής

βασισμένης στο cloud για την κατανόηση καθημερινών εντολών όπως:

«Βρες μου το καλύτερο Ταϊλανδέζικο εστιατόριο». Επίσης μαθαίνει από το

χρήστη διάφορα μοτίβα για να προσφέρει μία πιο προσωποποιημένη εμπει-

ρία.

8 - σύστημα φωνητικής ενεργοποίησης

Μπορείτε να διαμορφώσετε την οδηγική εμπειρία μιας Mustang Mach-E σε

συνάρτηση με τη διάθεσή σας. Υπάρχουν τρία προφίλ οδήγησης (Drive Modes)

– Whisper, Active και Untamed. Το καθένα προσφέρει διαφορετικές ρυθμί-

σεις για την αίσθηση του τιμονιού, τον ambient εσωτερικό φωτισμό της καμ-

πίνας, ακόμα και για τον ήχο που παράγει το όχημα κατά την κίνησή του. 

9 - τρία προφίλ οδήγησης

Το όνομα “Mach” έχει χρησιμοποιηθεί για ειδικά μοντέλα της Ford Mustang ήδη από τη δεκαετία του ‘60. Αρχικά χρησιμο-

ποιήθηκε για τη Mustang Mach 1, ένα αυτοκίνητο που “έδειχνε ότι μπορούσε να σπάσει το φράγμα του ήχου”.

10 - Η Mustang Mach-E είναι νέα, αλλά το όνομά της έχει γράψει ιστορία
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Kινέζικα αυτοκίνητα
Πότε θα πατήσουν ...πόδι; 

>> Στην αχανή αγορά της Κίνας η αυτοκινητοβιομηχανία ανθεί , τόσο για τις ευρωπαϊκές φίρμες που
έχουν στήσει τα εργοστάσια τους – στον βωμό της ηλεκτροκίνησης – όσο και για τις μικρές 

εγχώριες εταιρείες που έχουν να προτείνουν εκατοντάδες λύσεις από μικρά ηλεκτρικά –με μικρή
αυτονομία που επαρκεί για τις καθημερινές αστικές διαδρομές – έως και τις πιο εξελιγμένες 

προτάσεις που κατά καιρούς «τολμούν» να πατήσουν το πόδι τους στην άκρως 
ανταγωνιστική αγορά της Ευρώπης. 

Ηγκάμα περιλαμβάνει μικρά αυτοκίνητα που λόγω της περιορισμένης ταχύτητας τους δεν απαιτείται καν η κα-
τοχή διπλώματος, μοντέλα που πουλάνε «τρελά» στην εγχώρια αγορά για τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις. 



   Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες προτάσεις είναι και αυτή της
SAIC-GM-Wuling που παρουσίασε το Wuling E5C, το πρώτο
ηλεκτρικό αυτοκίνητο της. Πρόκειται για ένα μοντέλο που οι
διαστάσεις του παραπέμπουν σε Smart, με μήκος 2,9 μέτρα,
αν και η καμπίνα του είναι διαμορφωμένη για τέσσερις επι-
βάτες. Η έξυπνη σχεδίαση του το κάνει άκρως πρακτικό,
αφού με ατού την αναδίπλωση των καθισμάτων, ο χώρος
φόρτωσης μπορεί να ξεπεράσει τα 700 λίτρα! Πάντως, όσοι
πιστεύουν ότι είναι μια φθηνή ηλεκτρονικά κατασκευή μάλλον
θα διαψευστούν: Το λιλιπούτειο μοντέλο έχει ψηφιακό πίνακα
ενώ είναι ηλεκτροκίνητο. Ο κινητήρας των 27 ίππων αντλεί
ενέργεια από μια μπαταρία 13,82 kWh και οι επιδόσεις του –
όπως η ταχύτητα  που ορίζεται στα 100 χλμ/ώρα – υπερκα-
λύπτει τις αστικές μετακινήσεις. Η τιμή του δεν ξεπερνά τα
3.000 ευρώ. Πριν από λίγους μήνες, η κινεζική εταιρεία Ai-
ways είχε λάβει όλες τις απαραίτητες ευρωπαϊκές εγκρίσεις,
ώστε να λανσάρει το ηλεκτρικό SUV της, στην ευρωπαϊκή
αγορά. Μάλιστα, είχε ανακοινώσει την απόφαση της να λαν-
σάρει σε μια αρκετά ανταγωνιστική τιμή το νέο ηλεκτρικό U5,
το μεγάλο SUV της με τιμή περίπου στα 25.000 ευρώ.  Αρκετά
ψηλά έχει βάλει τον πήχη η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

BYD που, από κατασκευαστής μπαταριών τη δεκαετία του 90
πλέον διαπρέπει στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων με
τις περισσότερες πωλήσεις από οποιονδήποτε άλλο κατα-
σκευή. Σήμερα, η BYD προσφέρει την πιο πλούσια γκάμα σε
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ, άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγο-
νός ότι η Toyota συμφώνησε με την κινεζική BYD να ιδρύσουν
φέτος, μια νέα θυγατρική εταιρεία με κεφάλαια που θα κατα-
βάλλουν και οι δύο , με βασικό τους «έργο» τον σχεδιασμό
και την εξέλιξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπαταρίας! Tα δύο
παραπάνω παραδείγμα αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό,
μιας και οι εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία δείχνουν την
Κίνα να υπερτερεί τα επόμενα χρόνια, μιας και θα καταστεί ο
βασικός ρυθμιστής στην παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών
αυτοκινήτων. Σήμερα, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι, στην Ευ-
ρώπη τα επόμενα χρόνια, θα κυκλοφορήσουν περισσότερα
από 5 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την στιγμή που η
εγχώρια αγορά της γηραιάς ηπείρου δεν μπορεί να καλύψει
την παραγωγή των μπαταριών τους. Μονόδρομος η τροφο-
δότηση των μοντέλων τους από την Κίνα, , την Κορέα και την
Ιαπωνία που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της
παγκόσμιας παραγωγής μπαταριών.
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>> ηλεκτροκίνηση
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OPEL MOKKA
Το νέο Mokka θα διατίθεται σε ηλεκτρική έκδοση       

Το νέο Opel Mokka εμφανίζεται στο δρόμο, καμου-

φλαρισμένο μεν, αλλά έτοιμο για τις πρώτες ση-

μαντικές δοκιμές από τους μηχανικούς της Opel. Και

είναι ηλεκτρικό! Η δεύτερη γενιά Mokka είναι ολοκαί-

νουργια, με νέα τεχνολογία, που περιλαμβάνει και σύ-

στημα ηλεκτροκίνησης, δοκιμάζεται σχολαστικά,

αξιολογείται και επικυρώνεται πριν λανσαριστεί στην

αγορά. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο

του έτους. Τα πρώτα αυτοκίνητα παραγωγής θα είναι

ηλεκτρικά και αναμένεται να φτάσουν στους πελάτες

στις αρχές του 2021. Τα αυτοκίνητα δοκιμών αφήνουν

έναν υπαινιγμό σχετικά με τι μπορεί να κρύβεται

πίσω από το καμουφλάζ: ένα μεγάλο κίτρινο K στα

πράσινα-μαύρα πλαϊνά τμήματα – Kόπως στο Mokka.

Ναι, απλά Mokka.

Η νέα γενιά απαλλάσσεται από το γράμμα ‘X’ στο

όνομα – όπως και η δημοφιλής πρώτη γενιά που

έκανε το ντεμπούτο της το 2012. Την εποχή εκείνη, το

Mokka εντυπωσίασε με τις συμπαγείς διαστάσεις και

τη στιβαρή του εμφάνιση. Το νέο μοντέλο είναι επίσης

μικρό και στιβαρό, αλλά πολύ πιο προοδευτικό και

μοντέρνο – ακόμα πιο κατάλληλο για οδήγηση στην

>> Πραγματικά συναρπαστικό: 
Ηλεκτροκίνητο, με συμπαγείς διαστάσεις, αναμένεται να κάνει εντύπωση



        με μπαταρία με την έναρξη των πωλήσεων
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πόλη, και πιο κομψό ώστε να κλέβει τις εντυπώσεις.

Άκρως αποδοτικό, απέριττο και τολμηρό ταυτοχρό-

νως και ασφαλώς πλήρως ηλεκτρικό από την έναρξη

των πωλήσεων. Οι πελάτες θα μπορούν να απολαμ-

βάνουν τη συναρπαστική, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση

με μπαταρία, αλλά θα διατίθεται και με κινητήρες

εσωτερικής καύσης.

Οι αναλογίες του νέου Mokka ήδη διαγράφονται

πίσω από το καμουφλάζ, χάρη στους ευδιάκριτους

κοντούς εμπρός και πίσω προβόλους – σε πλήρη

αρμονία με την εξελιγμένη σχεδιαστική φιλοσοφία

Opel. Η επόμενη γενιά Mokka συνδυάζει Γερμανική

μηχανολογία με μία καθαρή, λιτή σχεδιαστική

γλώσσα. Επιπλέον, οδηγοί και επιβάτες θα έχουν στη

διάθεσή τους ένα πλήρως ψηφιοποιημένο εσωτε-

ρικό. Οι σχεδιαστές της Opel σκόπιμα επικεντρώθη-

καν στα ουσιώδη και απαραίτητα, καταργώντας οτι-

δήποτε «φλύαρο».

Ο CEO της Opel, Michael Lohscheller είπε χαρακτη-

ριστικά: «Παρακολούθησα στενά την εξέλιξη του

νέου Mokka για δυόμισι χρόνια και είμαι πολύ περή-

φανος γι’ αυτό το νέο Opel, το οποίο θα είναι ηλε-

κτρικό από την αρχή! Μπορώ να υποσχεθώ ότι το νέο

Mokka θα είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά αυτο-

κίνητα στη μακροχρόνια ιστορία μας! Αυτή η δεύτερη

γενιά αποτυπώνει όλα όσα συμβολίζει η Opel σήμερα

και στο μέλλον, και θα αλλάξει την αντίληψη για τη

μάρκα μας. Οι μηχανικοί μας έχουν ακόμα σημαντική

δουλειά να κάνουν, αλλά εγώ ανυπομονώ να σας

παρουσιάσω σύντομα το νέο Mokka.»

>> ηλεκτροκίνηση
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NISSAN LEAF
Σαν να φυτεύεις 209 δέντρα!

Αυτός είναι ο απαιτούμενο στόχος, για να

σταματήσει η ανοδική πορεία της θερμο-

κρασίας στην Γή.  Αυτό συνεπάγεται μια κατα-

λυτική μετάβαση στα ηλεκτρικά μοντέλα,

προκειμένου να βοηθήσουν άμεσα στην μεί-

ωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  Η Nissan

δείχνει πώς τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιμακού-

μενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μάλιστα, η

ιαπωνική φίρμα αναφέρει, ενδεικτικά, ότι στην

Ασία και την Ωκεανία, περίπου τέσσερα δισε-

κατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή  το 92% του

>> Για να σταματήσει 
η υπερθέρμανση του 

πλανήτη, από την πλευρά 
των αυτοκινητοβιομηχανιών

θα πρέπει να επιτευχθεί 
μείωση έως και 55% των 

σημερινών εκπομπών CO2
έως το 2030. 
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πληθυσμού της  Ασίας και του Ειρηνικού,

εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπαν-

σης που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την

υγεία, ενώ, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι

παγκοσμίως η πέμπτη κύρια αιτία θανάτου, με

το 9% των θανάτων να προέρχονται από αυτή.

Η Nissan ανέλυσε το περιβαλλοντικό αποτύ-

πωμα του νέου ηλεκτρικού της Leaf,  που είναι

όντως εντυπωσιακά. Έτσι, ένα ηλεκτρικό μον-

τέλο της μπορεί να εξοικονομήσει 4,6 μετρι-

κούς τόνους αερίων θερμοκηπίου ετησίως,

πράγμα που ισοδυναμεί με την φύτευση 209

δένδρων. Επίσης, με δεδομένο ότι 460.000

ιδιοκτήτες οδηγούν ένα ηλεκτρικό Leaf,  αυτοί

έχουν συνεισφέρει περίπου 2,1 εκατομμύρια

μετρικούς τόνους εξοικονόμησης CO2. Για να

αντιληφθούμε το μέγεθος αυτό, χρειάζονται

περισσότερα από 81 εκατομμύρια δέντρα για

να “απορροφήσουν” αυτό το μέγεθος CO2,  σε

ένα χρόνο. Επίσης, οι κάτοχοι αυτών των μον-

τέλων έχουν διανύσει πάνω από 13 δισεκα-

τομμύρια χιλιόμετρα με μηδενικές εκπομπές,

όσο η (υποτιθέμενη) απόσταση οδήγησης στο

φεγγάρι για περισσότερο από 33.800 φορές!

>> ηλεκτροκίνηση
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Η νέα εφαρμογή “myOpel” 

κάνει την ...ηλεκτρική ζωή πιο εύκολη  
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Η νέα εφαρμογή “myOpel” απαντά σε αυτά τα

ερωτήματα. Με την εν λόγω εφαρμογή και ένα

smartphone, μπορείτε να μαθαίνετε την κατά-

σταση φόρτισης, να επιλέγετε την ώρα φόρτι-

σης και να ενεργοποιείτε το σύστημα

κλιματισμού (A/C) ανά πάσα στιγμή. Η εφαρ-

μογή “myOpel” στέλνει επίσης υπενθυμίσεις

για σημαντικά ραντεβού, όπως επισκέψεις στο

συνεργείο.

Ένα έξυπνο σύστημα υπολογίζει την αυτονομία

που εμφανίζει η εφαρμογή “myOpel”. Αυτή δεν

λαμβάνει υπόψιν μόνο την κατάσταση φόρτι-

σης της μπαταρίας, αλλά και το μέχρι πρότινος

στυλ οδήγησης. Εάν κάποιος οδηγεί το Corsa-

e οικονομικά, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην

αυτονομία. Εάν πάλι υιοθετεί ένα πιο σπορ

στυλ οδήγησης, εμφανίζεται διαφορετική πρό-

βλεψη αυτονομίας, ακόμα και με ίδια κατά-

σταση φόρτισης. Επομένως, οι ρεαλιστικές

προβλέψεις αυτονομίας καθιστούν την εφαρ-

μογή “myOpel” αξιόπιστη βοηθό για το επό-

μενο ταξίδι.

Προγραμματίστε τις ώρες φόρτισης και κάντε χρήση πιο οικονομικής ηλεκτρικής ενέργειας

Η δεύτερη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου αφορά στη διαχείριση φόρτισης. Όταν το Corsa-

e ή το Grandland X Plug-in-Hybrid είναι συνδεδεμένα, οι χρήστες μπορούν να ορίζουν μία συγ-

κεκριμένη ώρα για την έναρξη της φόρτισης. Έτσι, εάν γίνεται χρήση νυχτερινού ρεύματος,

προκύπτει σημαντικό οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή.

Το Corsa-e όπως και το Grandland X Plug-in-Hybrid περιλαμβάνει σύστημα κλιματισμού (A/C)

στο βασικό εξοπλισμό του, που μπορεί να προγραμματίζεται μέσω της εφαρμογής “myOpel”.

Αυτή η λειτουργία ονομάζεται ‘preconditioning’ και επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής θερ-

μοκρασίας στο εσωτερικό του οχήματος πριν ξεκινήσει το ταξίδι, ανεξάρτητα εάν η εξωτερική

θερμοκρασία είναι -10 ή +30 βαθμοί Κελσίου.

Πόση αυτονομία μου απομένει; Πώς μπορώ να φορτίσω το Opel Corsa-e 

ή το Grandland X Plug-in-Hybrid όσο το δυνατόν πιο οικονομικά και πως μπορώ

απλά να ρυθμίσω εκ των προτέρων την επιθυμητή θερμοκρασία στην καμπίνα; 



>> myOpel
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VOLVO 
CARS

τεχνολογία

Nέα γραμμή συναρμολόγησης

για μπαταρίες στο 

εργοστάσιο της Γάνδης
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Τα εγκαίνια επιβεβαιώνουν τη φιλόδοξη στρα-

τηγική της Volvo Cars για την ηλεκτροκίνηση

και το πλάνο δράσης της για το κλίμα. Η εται-

ρεία φιλοδοξεί να μειώσει το κλιματικό της

αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής ανά αυτο-

κίνητο έως και 40% ανάμεσα στο 2018 και το

2025, ως ένα πρώτο βήμα προς το στόχο της

να καταστεί ουδέτερη κλιματικά εταιρεία έως

το 2040.

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η Volvo Cars

θα λανσάρει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο

κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του στόχου της που

προβλέπει ότι μέχρι το 2025 τα ηλεκτρικά μον-

τέλα θα αποτελούν το 50% των πωλήσεών της

παγκοσμίως, με τα υπόλοιπα να είναι υβριδικά.

Όλα τα Volvo με αμιγώς ηλεκτρικό ή plug-in

υβριδικό σύστημα κίνησης θα ανήκουν στη

σειρά Recharge.

“Αισθάνομαι ικανοποίηση που γιορτάζουμε

αυτή τη ξεχωριστή περίσταση με τους εργαζο-

μένους μας εδώ στη Γάνδη”, δήλωσε ο Γκερτ

Μπρουνέλ (Geert Bruyneel), επικεφαλής των

παγκόσμιων λειτουργιών παραγωγής. “Ως

πρώτο από τα εργοστάσιά μας που αποκτά

γραμμή συναρμολόγησης μπαταριών, η μο-

νάδα της Γάνδης παίζει έναν ηγετικό ρόλο στην

προετοιμασία του δικτύου παραγωγής μας για

την ηλεκτροκίνηση”.

Στα προσεχή χρόνια η συναρμολόγηση μπατα-

ριών θα αποτελέσει ένα σημαντικό τμήμα των

παγκόσμιων λειτουργιών παραγωγής της

Volvo Cars, καθώς η εταιρεία οδεύει προς τον

πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας της. Η μονάδα

της Γάνδης θα προσφέρει σημαντική γνώση σε

άλλα εργοστάσια, όσον αφορά την αποτελε-

σματικότητα και τη βελτιστοποίηση της διαδι-

κασίας.

Νωρίτερα μέσα στο τρέχον έτος, η εταιρεία

ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την κατασκευή μιας

σειράς συναρμολόγησης μπαταριών στο αμε-

ρικανικό εργοστάσιό της έξω από το Τσάρλε-

στον, στη Νότιο Καρολίνα. Η κατασκευή αυτής

της σειράς συναρμολόγησης αναμένεται να

αρχίσει το φθινόπωρο.

Το περασμένο έτος, η Volvo Cars υπέγραψε

συμφωνίες μακράς διαρκείας με δύο προμη-

θευτές μπαταριών που κατέχουν ηγετική θέση

παγκοσμίως, την CATL της Κίνας και την LG σε

της Νοτίου Κορέας. Οι συμφωνίες προβλέπουν

την προμήθεια μπαταριών για την επόμενη δε-

καετία, για τον εφοδιασμό των μοντέλων της

Volvo και της Polestar, συμπεριλαμβανομένου

του XC40 Recharge P8.

Η μονάδα της Γάνδης είναι ένα από τα δύο ερ-

γοστάσια της Volvo Cars στην Ευρώπη και πα-

ράγει αυτοκίνητα Volvo από το 1965. Σήμερα

απασχολεί περίπου 6.500 εργαζόμενους.

Το XC40 Recharge P8 είναι το πρώτο μοντέλο

μιας οικογένειας αμιγώς ηλεκτρικών Volvo.

Αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκί-

νητο της εταιρείας και το πρώτο Volvo με ένα

εντελώς νέο σύστημα πληροφόρησης και ψυ-

χαγωγίας που χρησιμοποιεί το λειτουργικό An-

droid της Google.

Η Volvo Cars εγκαινίασε στις αρχές Μαρτίου μια νέα γραμμή συναρμολόγησης

μπαταριών στο εργοστάσιο της Γάνδης, στο Βέλγιο, όπου θα να κατασκευάζει το

πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το XC40 Recharge P8.

VOLVO CARS
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Διαθέσιμα άμεσα για παραγγελία στην Ελλάδα 

τα A5 Sportback και Α5 Coupe

 

 

Τα νέα Audi A5 Sportback και A5 Coupé είναι ήδη διαθέσιμα 

και στην Ελλάδα, με νέα, εντυπωσιακή εμφάνιση, σπορ δυναμικά

χαρακτηριστικά, τεχνολογία Mild Hybrid για μεγαλύτερη άνεση,

καλύτερες επιδόσεις και οικονομία και το concept λειτουργίας

αφής MMI Touch. 

“

auto news

Στην ελληνική αγορά το σπορ premium
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Το νέο A5 είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, με έντονη

σπορ αισθητική, χάρη στη νέα σχεδιαστική φιλοσο-

φία της Audi, ήδη γνωστή από μοντέλα μεγαλύτερων

κατηγοριών. Ακόμη και η πρώτη γενιά του μοντέλου,

από το 2007, είχε ενθουσιάσει με τη σπορ και αρμο-

νική γραμμή της. Η δεύτερη γενιά, από το 2016, πρό-

σφερε ακόμα πιο έντονες συγκινήσεις. Στο νέο Α5 η

Audi έχει επανασχεδιάσει σημαντικά την εξωτερική

εμφάνιση, με το εμπρόσθιο άκρο, ειδικότερα, να δεί-

χνει ακόμα πιο επιθετικό. Η κυψελωτή Singleframe

μάσκα είναι πιο επίπεδη και κάπως ευρύτερη. Οι

δίοδοι εξαερισμού πάνω από τη μάσκα θυμίζουν το

κλασικό Audi Sport quattro από το 1984. Ένα μαύρο

διακοσμητικό στοιχείο σχηματίζει το κάτω άκρο του

προφυλακτήρα, που διαθέτει μεγαλύτερες εισόδους

αέρα. Ένας διαχύτης με τραπεζοειδείς οπίσθιες απο-

λήξεις εξάτμισης, κάνει το πίσω μέρος του αυτοκι-

νήτου να φαίνεται ακόμα πιο πλατύ.

Οι προβολείς LED ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.

Η Audi προσφέρει προβολείς Matrix LED με οπίσθιο

φωτισμό LED και δυναμικά φλας ως προαιρετική

αναβάθμιση. Η κορυφαία έκδοση διαθέτει προβο-

λείς Matrix LED, συμπεριλαμβανομένων του Audi

laser light, οπίσθιων φώτων LED με δυναμικά φλας

και δυναμική ακολουθία φωτός. Οι εκδόσεις εξοπλι-

σμού ακολουθούν επίσης μία νέα φιλοσοφία. Εκτός

από τη βασική έκδοση, υπάρχουν δύο προαιρετικές

γραμμές: Advanced και S line. Τα μοντέλα S και το

A5 Cabriolet έρχονται επίσης με τη δική τους μονα-

δική εμφάνιση. Οι εξωτερικές γραμμές μπορούν

πλέον να συνδυαστούν ελεύθερα, με τις εκδόσεις

εσωτερικού εξοπλισμού S line και Design. Διαθέ-

σιμα 12 χρώματα για το αμάξωμα, ανάμεσά τους ένα

νέο μεταλλικό, το district green. 

Οι οριζόντιες γραμμές κυριαρχούν στο εσωτερικό

του νέου Α5. Το κέντρο ελέγχου του νέου λειτουργι-

κού συστήματος είναι η μεγάλη οθόνη αφής MMI, το

σημείο εστίασης του ταμπλό που έχει ελαφρά κλίση

προς τον οδηγό. Το πολύχρωμο πακέτο φωτισμού

περιγράμματος/περιβάλλοντος προσθέτει φωτεινές

ενδείξεις στο σκοτάδι. Είναι στάνταρ με την επιλογή

εσωτερικού Design. au
di
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■ Σπορ εμφάνιση: τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά
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Με το νέο σύστημα MMI Touch, το εξαιρετικά συνδε-

δεμένο Audi A5 προσφέρει εμπειρία χρήστη παρό-

μοια με ένα σύγχρονο smartphone. Μία οθόνη αφής

10,1 ιντσών με ακουστική ανάδραση, αντικαθιστά τα

περιστροφικά/πιεστικά κουμπιά, γνώριμα από προ-

ηγούμενα μοντέλα. Τα γραφικά είναι καθαρά και κα-

θόλου φλύαρα. Η δομή του μενού είναι εξαιρετικά

λειτουργική και φιλική στο χρήστη. Η αναζήτηση στο

σύστημα MMI βασίζεται στην ελεύθερη εισαγωγή κει-

μένου και επιστρέφει σχετικές αναζητήσεις πολύ γρή-

γορα. Διαθέσιμος και φωνητικός έλεγχος φυσικής

γλώσσας, με πλήρη κατανόηση πολλών εκφράσεων

από την καθημερινή ομιλία. Στην κορυφή της γκάμας

το MMI Navigation plus, σύστημα πλοήγησης/info-

tainment. 

Οι νέες λειτουργίες καθιστούν την πλοήγηση ευφυή

και διαισθητική. Για παράδειγμα, το σύστημα προτείνει

διαδρομές βασισμένες σε προηγούμενη εμπειρία. Τα

Audi Connect και Audi Connect plus περιλαμβάνουν

μια πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπερι-

λαμβανομένων της ενημέρωσης κυκλοφορίας σε

πραγματικό χρόνο και των πληροφοριών σχετικά με

πιθανούς κινδύνους, θέσεις στάθμευσης και πληρο-

φορίες για τα πράσινα φανάρια κυκλοφορίας σε πό-

λεις που η υπηρεσία είναι διαθέσιμη. Η εφαρμογή

myAudi συνδέει το αυτοκίνητο με το smartphone του

κατόχου. Η στάνταρ εξατομίκευση επιτρέπει τη δημι-

ουργία έως και επτά διαφορετικών προφίλ χρηστών

για την αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και

προτιμήσεων. Το προαιρετικό ψηφιακό κλειδί Audi,

μετατρέπει ένα smartphone Android σε κλειδί για το

αυτοκίνητο που μπορεί να ξεκλειδώσει τις πόρτες και

να εκκινήσει τον κινητήρα.

Το νέο Audi A5 χρησιμοποιεί μια νέα κύρια μονάδα

με αυξημένη υπολογιστική ισχύ - την πλατφόρμα ενη-

μέρωσης-ψυχαγωγίας MIB3, τρίτης γενιάς. Συνεργά-

ζεται με μία εξίσου νέα μονάδα επικοινωνίας, η οποία

χειρίζεται την τηλεφωνία και τις υπηρεσίες συνδεσι-

μότητας Audi. Το Audi A5 διαθέτει στάνταρ ένα Wi-Fi

hotspot. Ο οδηγός ελέγχει την οθόνη 12,3 ιντσών, full-

HD (1920x720 pixels) του Audi virtual cockpit plus

μέσω ενός πολυλειτουργικού τιμονιού, επιλέγοντας

ανάμεσα σε τρεις προβολές. Διαθέσιμο προαιρετικά

και ένα head-up display που προβάλλει σημαντικές

πληροφορίες στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού. 

Μια σημαντική νέα δυνατότητα στο Α5 είναι οι λει-

τουργίες κατόπιν ζήτησης (Functions on Demand),

μετά την πώληση. Οι πελάτες θα μπορούν στο άμεσο

μέλλον να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή myAudi

για να προσθέσουν τρεις λειτουργίες στο διαδίκτυο

ανά πάσα στιγμή μετά την αγορά του αυτοκινήτου

τους: MMI plus, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB + και τη

σύνδεση Audi smartphone. Μπορούν να τα προμη-

θευτούν για ένα μήνα, ένα έτος ή απεριόριστα. Το Audi

phone box και το ηχοσύστημα Premium Sound Sys-

tem της Bang & Olufsen με τρισδιάστατο ήχο, αποτε-

λούν δύο επιπλέον σημαντικά στοιχεία εξοπλισμού

στο νέο Audi A5. 

Η Audi προσφέρει πολυάριθμα συστήματα υποβοή-

θησης οδηγού για το νέο A5, μερικά από αυτά ως

στάνταρ εξοπλισμός, όπως το Audi pre sense city και

το cruise control με speed limiter. Επίσης, στο στάν-

ταρ εξοπλισμό ανήκουν οι πίσω αισθητήρες παρκα-

ρίσματος. Τα προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης

διαχωρίζονται σε δύο εξοπλιστικά πακέτα, τα “Drive”

και “Park”
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■ Hi-tech με πρωτοποριακή συνδεσιμότητα
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Η ανάρτηση ταιριάζει απόλυτα στον εκλεπτυσμένο

σπορ χαρακτήρα του νέου Α5. Η βασική έκδοση

είναι τέλεια ισορροπημένη ανάμεσα στην άνεση

και τη σπορ συμπεριφορά. Μια επιπλέον σπορ

ανάρτηση και μια ανάρτηση με ελεγχόμενη από-

σβεση είναι διαθέσιμες ως προαιρετικές επιλογές.

Η τελευταία συνδυάζεται με το Audi drive select,

το οποίο διατίθεται στάνταρ σε όλα τα μοντέλα με

ισχύ τουλάχιστον 190 PS. Το σύστημα διεύθυνσης,

το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και η διαχείριση

του κινητήρα επίσης ελέγχονται από το Audi drive

select. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ πέντε

οδηγικών προφίλ για να καθορίσει τις ρυθμίσεις

του κινητήριου συστήματος και της ανάρτησης. Το-

ποθετημένα πίσω από μεγάλους τροχούς - με διά-

μετρο έως 20 ίντσες - είναι ισχυρά φρένα.

■ Εκλεπτυσμένα σπορ: η ανάρτηση

Το νέο Audi A5 διατίθεται στην Ευρώπη με ισχύ από 163 PS. Στην κορυφή της γκάμας τα μοντέλα S με ιδιαίτερα

ισχυρούς κινητήρες V6. Όλο οι κινητήρες πληρούν τα όρια του προτύπου εκπομπών Euro 6d-temp. 

Το νέο A5 διατίθεται και με τεχνολογία Mild Hybrid. Ένας εναλλάκτης-μίζα με ιμάντα, ο οποίος συνδέεται με το

στροφαλοφόρο άξονα, ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και την αποθηκεύει σε μια συμπαγή μπαταρία

ιόντων λιθίου. Με τους τετρακύλινδρους κινητήρες, το σύστημα MHEV ενσωματώνεται στο ηλεκτρικό σύστημα

12 Volt ενώ στα μοντέλα S TDI στο νέο κύριο ηλεκτρικό σύστημα 48 V. Στο S5 TDI, για παράδειγμα, οι μετρήσεις

της Audi δείχνουν ότι αυτή η ηλεκτροκίνηση μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου στην καθημερινή

λειτουργία έως και 0,4 λίτρα/100 χλμ., μέσω της ανάκτησης ενέργειας ή της απενεργοποίησης του κινητήρα όταν

ο οδηγός σηκώσει το πόδι από το γκάζι και ακολουθεί ελεύθερη κύλιση. Το εύρος του start/stop ξεκινάει με

ασυνήθιστα υψηλή ταχύτητα, με τις επανεκκινήσεις του κινητήρα να είναι γρήγορες και ανεπαίσθητες.

Όλα τα μοντέλα A5 είναι εφοδιασμένα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, επτά ταχυτήτων S tronic ή οκτώ ταχυτήτων

tiptronic. Η τετρακίνηση quattro είναι διαθέσιμη ως προαιρετικός εξοπλισμός για τις παραλλαγές κινητήρων με-

σαίας εμβέλειας ενώ είναι στάνταρ με τα τρία πιο ισχυρά μοντέλα. 

■ Ισχυρό, εξελιγμένο, αποδοτικό: το κινητήριο σύστημα
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Εμπλουτίζεται η γκάμα του νέου Ford Puma 
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Στην Ελλάδα οι νέες εκδόσεις ST-Line

 

 

Το νέο Ford Puma ST-Line διατίθεται 

με χειροκίνητο κιβώτιο και τον προηγμένο,

ήπια υβριδικό κινητήρα 1.0L EcoBoost

mHEV σε εκδόσεις με απόδοση

125 ή 155 ίππους.

Ford Puma

“

Αυτά είναι μερικά μόλις από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του νέου Ford

Puma στη νέα έκδοση ST-Line, η οποία είναι πλέον άμεσα διαθέσιμη στη χώρα μας. 

Το νέο Puma ST-Line διαθέτει μια ακαταμάχητη σπορ σιλουέτα στην οποία κυρίαρχα

στοιχεία είναι τα χαρακτηριστικά λογότυπα “ST-Line” στα εμπρός φτερά και τα μαρσπιέ,

το κιτ εξωτερικής διαμόρφωσης “ST-Line”, το οποίο συνδυάζεται ιδανικά με κομψές ζάν-

τες ελαφρού κράματος με διάμετρο 17 ίντσες και ελαστικά διαστάσεων 215/55 R17, αλλά

και η χρωμιωμένη απόληξη της εξάτμισης στο πίσω μέρος.

■ Εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση που κλέβει την παράσταση, 

κορυφαίοι χώροι και πρακτικότητα στο εσωτερικό, σπορ χαρακτήρας

σε σχεδίαση και συμπεριφορά στο δρόμο, αλλά και προηγμένοι 

κινητήρες που έχουν ως σήμα κατατεθέν την προηγμένη, 

ήπια υβριδική τεχνολογία mHEV της Ford. 
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Στο ίδιο μήκος κύματος, στη προηγμένη σε τεχνο-

λογίες και εμφάνιση καμπίνα του νέου Puma ST-

Line οι εμπρός επιβάτες θα απολαύσουν την

άνεση και κορυφαία στήριξη που παρέχουν τα

σπορ καθίσματα, ενώ την ίδια ώρα τον δικό τους

σπορτίφ τόνο δίνουν επιπλέον πινελιές, όπως για

παράδειγμα η σκούρα επένδυση της οροφής, το

δερμάτινο τιμόνι με την “flat bottom” διαμόρφωση

στο κάτω μέρος, ο επιλογέας του κιβωτίου με τις

κόκκινες ραφές και το χαρακτηριστικό φινίρισμα

αλουμινίου καθώς και η λαβή του χειρόφρενου με

την δερμάτινη επένδυση.

Παράλληλα, η κορυφαία διαρρύθμιση του εσωτερικού

χώρου του νέου Ford Puma εξασφαλίζει αφθονία

χώρο στο πίσω κάθισμα, αλλά και τον μεγαλύτερο στην

κατηγορία του χώρο φόρτωσης (456 λίτρα). Σημείο

αναφοράς εδώ είναι το καινοτόμο MegaBox, ένας

βαθύς και ευέλικτος αποθηκευτικός χώρος 80 λίτρων

κάτω από το ρυθμιζόμενο δάπεδο του χώρου απο-

σκευών, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να τοποθετη-

θεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τις

εκάστοτε μεταφορικές ανάγκες σας. Το παζλ των και-

νοτομιών στο χώρο αποσκευών συμπληρώνει η έξυ-

πνη εταζέρα που προσαρμόζεται αυτόματα στον όγκο

των αποσκευών που μεταφέρετε. Το ελαστικό υλικό

από το οποίο είναι κατασκευασμένη, το εύκαμπτο πλαί-

σιό της και ο ιδιαίτερος τρόπος στερέωσής της στην

πίσω πόρτα της επιτρέπουν να παραμένει μόνιμα στη

θέση της χωρίς να εμποδίζει το κλείσιμο της πίσω πόρ-

τας.

 

Το νέο Ford Puma ST-Line ενσωματώνει 

την προηγμένη τεχνολογία EcoBoost Hybrid 

αναβαθμίζοντας εφ’ όλης της ύλης τα χαρακτηριστικά 

του πολυβραβευμένου 1.0L EcoBoost“

auto news Ford Puma

 



απρίλιος 2020 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 41

      

 

Το νέο Ford Puma ST-Line ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία EcoBoost Hybrid αναβαθμίζοντας εφ’

όλης της ύλης τα χαρακτηριστικά του πολυβραβευμένου 1.0L EcoBoost. Σε συνδυασμό με ένα εξαιρετικά ακρι-

βές μηχανικό κιβώτιο με 6 σχέσεις, το νέο Puma ST-Line είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις ισχύος, με 125 ή

155 ίππους, οι οποίες προσφέρουν απαράμιλλες επιδόσεις και οικονομία καυσίμου.

Το νέο Ford Puma ST-Line είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά  στην έκδοση 1.0L EcoBoost 125 PS mHEV

και  στην 1.0L EcoBoost 155 PS mHEV.

● Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου, έτσι και το νέο Puma ST-Line μπορεί αποκτηθεί

μέσω του ευέλικτου χρηματοδοτικού προγράμματος “MyPuma” της Ford Finance, το οποίο προσφέρει προ-

νομιακούς όρους με προκαταβολή από 0%, επιτόκιο από 1% και διάρκεια αποπληρωμής έως και 84 μήνες.

● Το νέο Ford Puma ST-Line είναι διαθέσιμο με την κορυφαία στην ελληνική αγορά 8ετή εργοστασιακή εγ-

γύηση Ford Protect

■ Χρηματοδοτικά προγράμματα – Εγγύηση
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Λανσάρισμα στην Ελλάδα του Audi
RS 5

Στην ελληνική αγορά προσφέρεται το νέο Audi  RS 5. To σπορ

επιδόσεων οικογενειακό μοντέλο φέρει έναν TFSI twin-turbo

V6 κινητήρα, χωρητικότητας 2.9 λίτρων με ισχύ 450 ίππους και

ροπή 600 Nm.  Πιάνει τα  0-100 χλμ./ώρα σε 3,9 δλ. με την τε-

λική να αγγίζει τα 280 χλμ./ώρα. Προαιρετικά, τα RS 5 Coupe

και RS 5 Sportback μπορούν να εφοδιαστούν με την ρυθμιζό-

μενη ανάρτηση Dynamic Ride Control. Κοστίζει από 127.700

ευρώ. 

Ηλεκτρικά & τα κλασικά

Έχει γίνει μόδα στο εξωτερικό η μετα-

τροπή κλασικών, παλιών αυτοκινήτων

σε ηλεκτρικά. Από τα πιο πρόσφατα δείγ-

ματα γραφής είναι αυτό της Garage Italia

που έχει μετατρέψει αρκετά ιταλικά μον-

τέλα όπως την Spider αλλά και το Panda

με ηλεκτροκινητήρα. Μάλιστα, κάποια

ανήκουν στην συλλογή του Λάπο Έλκαν,

εγγονού του Τζιάνι Ανιέλι. Ενδεικτικά, ο

ηλεκτροκινητήρας του προσφέρει αυτο-

νομία 100 χιλιόμετρα, ενώ, σε τελική

μπορεί να πιάσει τα 115χλμ/ώρα. 

Ντελίβερι σέρβις από την Peugeot 
Εξαιτίας του κορωνοϊού η Peugeot παρέχει στους πελάτες της ένα νέο πα-

κέτο υπηρεσιών συντήρησης που είναι προσαρμοσμένο με γνώμονα τις δύ-

σκολες συνθήκες που βιώνουμε αυτή την περίοδο. Ανάμεσα σε αυτές είναι

η δυνατότητα που παρέχει στους πελάτες να πραγματοποιήσουν τη συντή-

ρηση του οχήματός τους, χωρίς να απομακρυνθούν από το χώρο του σπιτιού

του. Αρκεί, .να δηλώσουν μέσω της ιστοσελίδας  www.peugeot.gr, και στην

ειδικά διαμορφωμένη σελίδα «Frontida Peugeot», ότι επιθυμούν την παρα-

λαβή του οχήματός τους από το χώρο τους και την αντικατάστασή του με

ένα όχημα εξυπηρέτησης, για όσο χρόνο θα διαρκέσει το service του δικού

τους. Η επιστροφή του αυτοκινήτου τους θα γίνει με την ίδια διαδικασία. 
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Παραγγελία on line μέσω του Volvo
Online Ordering

H Volvo, μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας Volvo Online

Ordering παρέχει στον υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα να

μάθει τα πάντα για το νέο μοντέλο που τον ενδιαφέρει, σαν να

βρίσκεται στην έκθεση αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, μπορεί να

πληροφορηθεί για όλες τις τρέχουσες προσφορές για τα μον-

τέλα της Volvo και να κατοχυρώσει αυτή που τον ενδιαφέρει,

ενώ ο Επίσημος Διανομέας της επιλογής του θα επικοινωνήσει

άμεσα μαζί του. Όπως αναφέρει, ο πελάτης, απλά, με  ένα

«κλικ», μπορεί να απολαύσει την κορυφαία εμπειρία Volvo, με

έμφαση στην ασφαλή, προσωπική επαφή. Μάλιστα, ο χρήστης

έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα πρώτα στάδια της παραγ-

γελίας του, να ενημερωθεί για τα χρηματοδοτικά προγράμματα,

χωρίς να απαιτηθεί η παρουσία του σε ένα κατάστημα της

σουηδικής φίρμας.

Ερχεται το 
...έξυπνο κιβώτιο

Η Hyundai αναμένεται στο μέλλον να

εφαρμόσει ένα «έξυπνο» κιβώτιο το

οποίο θα επιλέγει αυτόματα τις βέλτι-

στες αλλαγές σχέσεων με βάση τις οδι-

κές και κυκλοφοριακές συνθήκες. Το

συγκεκριμένο κιβώτιο, για να επιτύχει

τα παραπάνω, θα συλλέγει με την βοή-

θεια της τεχνητής νοημοσύνης τις συν-

θήκες οδήγησης σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο κιβώτιο θα το δούμε στα μελ-

λοντικά μοντέλα της κορεατικής φίρ-

μας. 

Ο ομορφότερος κλασικός αγώνας στην
Ιταλία τον Μάιο

O Έντζο Φεράρι χαρακτήριζε τον διάσημο αγώνα Mille Miglia ως ο

ομορφότερος του κόσμου. Και δεν είχε άδικο, αφού, σε αυτόν συμ-

μετέχουν τα πιο σπάνια, παλιά, αγωνιστικά αυτοκίνητα. Σε αυτόν

τον αγώνα θα λάβουν σχεδόν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες με

μοντέλα που σε ηλικία ξεπερνούν 50, 60 χρόνια. Η Alfa Romeo

συμμετέχει στον αγώνα από το 1928, ενώ το 2019 ανανέωσε τη χο-

ρηγία της στο Mille Miglia για τρία χρόνια, μέχρι το 2021. 

νέα αγοράς
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● Το 1930, το πρώτο φίλτρο καυσίμου της Bosch ήδη προστάτευε το σύστημα

ψεκασμού

● Από το 1936, η εφαρμογή ενός ειδικού φίλτρου χαρτιού μειώνει την ανάγκη

συντήρησης

● Σήμερα, τα φίλτρα της Bosch προστατεύουν τον κινητήρα καθώς και τους

επιβάτες στο όχημα

Η γκάμα φίλτρων της Bosch 
για επιβατικά αυτοκίνητα καλύπτει 
το 95% της αγοράς στην Ευρώπη

Ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα, ρύποι

στα καύσιμα προκαλούσαν φθορές στον κινητήρα.

Το 1930, η Bosch βρήκε τη λύση στο πρόβλημα

μέσω των φίλτρων καυσίμου που προστάτευαν τα

συστήματα ψεκασμού των κινητήρων πετρελαίου

- και μετέπειτα βενζίνης - από τα υπολείμματα.

Παρ ’όλο που τα φίλτρα πετρελαίου της Bosch άρ-

χισαν να χρησιμοποιούντα 90 χρόνια πριν και ήταν

ήδη πολύ αποτελεσματικά, έπρεπε να συντηρούν-

ται αρκετά συχνά. Λίγα χρόνια αργότερα, η Bosch

βρήκε επίσης την λύση και για αυτό: Το 1936, ένα

ειδικό στοιχείο χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσο

φίλτρο. Από τότε το υλικό έχει δεχτεί βελτιώσεις

και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα χάρη στην

μεγάλη του αποτελεσματικότητα.

Η Bosch πέραν της μεγάλης της τεχνογνωσίας στον

τομέα των συστημάτων ψεκασμού και φίλτρων,

ανέπτυξε επίσης λύσεις στις τεχνολογίες που σχε-

τίζονται με τον κινητήρα. Το 1998, για παράδειγμα,

το φίλτρο πετρελαίου common-rail της Bosch με

διαχωριστή νερού τέθηκε σε κυκλοφορία στην

αγορά. Ένα ειδικό φίλτρο βενζίνης που χρησιμο-

ποιείται στο εσωτερικό των δεξαμενών καυσίμου

αναπτύχθηκε το 2001 ενώ ένα φίλτρο πετρελαίου

common rail για κινητήρες που χρησιμοποιούν

συνθετικά καύσιμα το 2009. Τα φίλτρα καυσίμου

διαχωρίζουν αξιόπιστα τα σωματίδια και το νερό

από το καύσιμο και συνεισφέρουν στην μέγιστη

απόδοση του κινητήρα. Υλικά υψηλής ποιότητας,

που υπόκεινται σε

σχολαστική επεξεργασία και αυστηρούς ποιοτι-

κούς ελέγχους εξασφαλίζουν ότι τα φίλτρα πλη-

ρούν τις ίδιες προδιαγραφές με εκείνα του πρώτου

εξοπλισμού.

90 χρόνια φίλτρα καυσίμου Bosch
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Τα υβριδικά, ηλεκτρικά ή τα οχήματα που χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου επίσης θα

χρειάζονται προστασία για τον κινητήρα τους. Εξάλλου, όλα αυτά τα συστήματα κίνησης

χρειάζονται καθαρό καύσιμο, αέρα και νερό ή λάδι ως ψυκτικό ή λιπαντικό μέσο για

τις μπαταρίες τους και/ή τους κινητήρες τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άψογη

λειτουργία, η μεγάλη διάρκεια ζωής των οχημάτων και ο καθαρός αέρας στην καμπίνα,

τα φίλτρα θα είναι απαραίτητα και στο μέλλον.

Για αυτό τον σκοπό, η Bosch προσφέρει μια ευρεία γκάμα ανταλλακτικών φίλτρων που

καλύπτει την αγορά της Ευρώπης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 95%. Στην δημοσκό-

πηση του γερμανικού περιοδικού “auto motor and sport” , η Bosch για 14η φορά ψη-

φίστηκε ως «Best Brand» στην κατηγορία των φίλτρων.

Φίλτρα για την αυτοκίνηση του μέλλοντος
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Η κρίση του κορωνοϊού μας βρήκε στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη σε πλήρη ετοιμότητα και σε

πνεύμα αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες.

Κινητοποιηθήκαμε από την πρώτη στιγμή, βρεθήκαμε στο πλευρό των ευάλωτων ομάδων και προ-

σφέραμε την έμπρακτη υποστήριξή μας στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των αρμόδιων αρχών και

όσων μάχονται με αυταπάρνηση ενάντια στον κορωνοϊό. 

Ο όμιλος επιχειρήσεων ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
στηρίζει την ευαίσθητη τρίτη ηλικία

Με ηγετική παρουσία σχεδόν έναν αιώνα στην επιχειρη-

ματική ζωή της ελλάδας, ως Επίσημος Εισαγωγέας και

Διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λε-

ωφορείων, και μηχανημάτων και εκπροσωπώντας εδώ

και δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές

όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corpo-

ration, Volvo, Komatsu Ltd.,

Massey Ferguson κ.ά.,

έχουμε ήδη παραχωρήσει

στη Γενική Γραμματεία Πολι-

τικής Προστασίας και τη Δη-

μοτική Αστυνομία του Δήμου

Αθηναίων και έχουμε θέσει

στη διάθεση του Εθνικού Ορ-

γανισμού Δημόσιας Υγείας

και της Περιφέρειας Αττικής,

μία σειρά επαγγελματικών

και επιβατικών οχημάτων

για τη διευκόλυνση των με-

τακινήσεων όσων βρίσκον-

ται στην πρώτη γραμμή.  

Συνεχίζοντας με το ίδιο αί-

σθημα ευθύνης και αφρουγ-

κραζόμενοι τις καθημερινές

ανάγκες των αρμόδιων φορέων και του ευρύτερου κοι-

νωνικού συνόλου, στεκομάστε αρωγοί στο ανθρωπι-

στικό έργο του Κοινωνικού Οργανισμού «Ο Άγιος

Εφραίμ» σκοπός του οποίου είναι η υποστήριξη της Τρί-

της Ηλικίας και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις κατ’

οίκων. 

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όσων προσφέ-

ρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα  σε ηλικιωμένους όπως νοσηλεία, φυσικοθε-

ραπεία, συμβουλευτική υποστήριξη, φροντίδα οικείας

και γενικότερης μέριμνας, παραχωρήσαμε ένα επιβατικό

αυτοκίνητο HONDA CIVIC 4D HYBRID 1.3 με αυτόματο

κιβώτιο ταχυτήτων. 

Για εμάς, στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δεν

υπάρχει τίποτα σημαντικό-

τερο από τη διαφύλαξη της

δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερα

σήμερα που η ανάγκη για

ελαχιστοποίηση της φυσι-

κής παρουσίας των ασθε-

νών και των οικείων τους

σε Νοσοκομεία και Κέντρα

Υγείας είναι πιο επιτακτική

από ποτέ και η νοσηλεία

κατ’ οίκον κρίνεται απαραί-

τητη, δε θα μπορούσαμε να

μην βρεθούμε κοντά στις

ευπαθείς ομάδες και σε

όσους οικειοθελώς έχουν

αναλάβει τη φροντίδα τους. 

Για να βγούμε όλοι μαζί

ενωμένοι νικητές από τον

κυκεώνα της πανδημίας με τις ελάχιστες δυνατές απώ-

λειες, οφείλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε

υπεύθυνα και με σύνεση μεγιστοποιώντας το έργο της

Πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας, υπακούον-

τας σε συστάσεις και οδηγίες.

Με την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθούμε όλοι μαζί ξανά,

χωρίς αποστάσεις ασφαλείας.

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας






