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Η πιο ραγδαία αναπτυσσό-
μενη κατηγορία της αγο-
ράς αυτή τη στιγμή είναι 

τα B-SUV. Περισσότερα από 
1 στα 10 καινούρια αυτοκίνη-
τα που πωλούνται στην Ευρώ-
πη ανήκουν στο συγκεκριμένο 
segment, το οποίο προσελκύει 
αγοραστικό κοινό από όλες σχε-
δόν τις υπόλοιπες κατηγορίες. 
Το 21% των αγοραστών προέρ-
χεται από τα σουπερμίνι και άλ-
λο ένα 15% από τη μικρομεσαία 
κατηγορία. Κάθε κατασκευαστής 
λοιπόν που κοιτά σοβαρά το μέλ-
λον του σπεύδει να παρουσιάσει 
την δική του πρόταση στα μικρά 
SUV, αν δεν είναι ήδη παρών. 
Τα διαθέσιμα μοντέλα είναι πολ-
λά, κάνοντας την τελική επιλογή 
σκέτο γρίφο για τον υποψήφιο 
αγοραστή. Το μεγάλο αφιέρω-
μα του GOCAR ξεχωρίζει επτά 
B-SUV που πρέπει οπωσδήποτε 
να δεις, πριν αποφασίσεις πιο 
ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες, 
το στιλ και τις επιθυμίες σου. 
Και μην ξεχνάς, στη ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
του gocar.gr μπορείς να 
συγκρίνεις ταυτόχρονα έως και 
τέσσερα μο-ντέλα/εκδόσεις.

https://www.gocar.gr/new-models/compare.html


Το γαλλικό κόμπακτ SUV είναι άξιος εκπρόσωπος της φιλοσοφίας Citroen Advanced 
Comfort, την οποία συνδυάζει με ευρυχωρία και χρηστικότητα πολυμορφικού

ΑΝΕΣΗ 
& ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

BEST BUY

B-SUV CITROEN C3 
AIRCROSS



Όταν ακούς “Citroen” το μυαλό σου πάει αυτό-
ματα στην κορυφαία άνεση. Το C3 Aircross τεκ-
μηριώνει τον παραπάνω συλλογισμό με κάθε του 
πτυχή. Η ανάρτησή του συνδυάζει την ασφαλή ο-
δική συμπεριφορά με εξαιρετικά ποιοτική κύλιση, 
σε κάθε είδους τερέν. Αλλά και οι αποδοτικοί κινη-
τήρες συμβάλλουν στην αγχολυτική διάθεση του 
μοντέλου, είτε στην πόλη είτε στα μακρινά ταξί-
δια. Σε βενζίνη, η γκάμα περιλαμβάνει τους πολυ-
βραβευμένους 1.2 PureTech με ισχύ έως και 130 
ίππους, ενώ σε diesel το C3 Aircross διατίθεται με 
τους 1.5 BlueHDi με 100 και 120 PS. Για μέγιστη 
ευκολία στην οδήγηση, η turbo έκδοση PureTech 
110 PS διατίθεται προαιρετικά με αυτόματο κιβώ-
τιο 6 ταχυτήτων EAT6. Και αν είσαι λάτρης της 
περιπέτειας, το C3 Aircross εξοπλίζεται με τα συ-
στήματα Grip Control και Hill Assist Descent, αλλά 
και με ειδικά ελαστικά για λάσπη και χιόνι M+S 
(Mud & Snow). Εξάλλου, μία πλούσια γκάμα με 
12 συστήματα υποβοήθησης, όπως η λειτουργία 
αυτόματου φρεναρίσματος, η κάμερα οπισθοπο-
ρείας με οπτική γωνία 180° και η προειδοποίηση 
ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, κάνουν 
κάθε ταξίδι πιο άνετο και ασφαλές.

Το μήκους 4,15 m αμάξωμα με την ψηλή σι-
λουέτα σε προϊδεάζει για ένα ευρύχωρο σαλόνι. 
Όντως, στις πίσω θέσεις βολεύονται ακόμη και 
τρεις ενήλικες για να απολαμβάνεις τις εκδρομές 
σου με τους φίλους ή την οικογένειά σου. Η πρα-
κτικότητα εντυπωσιάζει θυμίζοντας πολυμορφικό 
αυτοκίνητο. Το πίσω κάθισμα διαιρείται σε δύο α-
νεξάρτητα μέρη (60:40) και είναι συρόμενο κατά 
15 εκατοστά, η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται σε 
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CITROEN C3 AIRCROSSBEST BUY B-SUV

τρεις θέσεις ενώ και η πλάτη του συνοδηγού α-
ναδιπλώνεται προς τα εμπρός επιτρέποντας τη 
μεταφορά μακριών αντικειμένων, με μήκος έως 
2,4 m. Για τις αποσκευές ή τον εξοπλισμό του α-
γαπημένου σου σπορ / χόμπι, φροντίζει το πορ-
τμπαγκάζ που έχει τετραγωνισμένο σχήμα, χαμη-
λό κατώφλι, διπλό δάπεδο και μεγάλο όγκο 410 
έως 520 λίτρων, αναλόγως της θέσης των πίσω 
συρόμενων καθισμάτων. Και όταν οι πλάτες τους 
πέσουν, δημιουργείται ένας εντελώς επίπεδος 
χώρος φόρτωσης 1.289 λίτρων.

Καθισμένος στη θέση οδήγησης απολαμβάνεις 
κομψή σχεδίαση, αρμονικό συνδυασμό χρωμά-
των, σωστή εργονομία, κορυφαία άνεση από το 
αναπαυτικό κάθισμα και προσεγμένη ποιότητα κα-
τασκευής. Τη διάθεσή σου ανεβάζει η προαιρετική 
πανοραμική, ανοιγόμενη γυάλινη οροφή με μήκος 
που αγγίζει το ένα μέτρο! Στην κονσόλα δεσπόζει 
η οθόνη αφής 7 ιντσών από όπου ελέγχεις εύκολα 
τα συστήματα κλιματισμού, ήχου, τρισδιάστατης 
πλοήγησης και φυσικά το κινητό σου τηλέφωνο. 
Όλα τα smartphones μπορούν να συνδεθούν μέσω 
Android Auto και Apple Car Play, ενώ το "παρών" 
δίνει και η λειτουργία Mirror Link. Ευκολίες που 
θα εκτιμήσεις δεόντως προσφέρουν το έγχρωμο 
σύστημα Head-Up Display και η ειδική βάση στην 
κεντρική κονσόλα με επαγωγικό φορτιστή (πρότυ-
πο Qi), όπου μπορείς να φορτίζεις το smartphone 
σου χωρίς να μπερδεύεσαι με καλώδια.

Θα περίμενε κανείς πως με όλα αυτά, το Citroen 
C3 Aircross θα είναι ακριβό. Κι όμως, οι τιμές του 
ξεκινούν από 14.300€ μόλις, ενώ αυτή την περί-
οδο προσφέρεται χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 
36 άτοκες δόσεις.
Δείτε περισσότερα στο www.citroen.gr



Με τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την άνεση και την ασφάλεια, το Ford EcoSport 
προσφέρει αυτοπεποίθηση στην οδήγηση, εντός κι εκτός δρόμου
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
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BEST BUY
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FORD ECOSPORTBEST BUY B-SUV

Η προηγμένη τεχνολογία είναι βασικό στοιχείο 
των μοντέλων της Ford και το νέο EcoSport δεν 
θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Το μικρό SUV 
υιοθετεί αρετές του ιδιαίτερα πετυχημένου Ford 
Kuga και συνδυάζει το hi-tech DNA της μάρκας με 
εκδρομικό χαρακτήρα και ξεχωριστή εμπειρία ο-
δήγησης, τόσο εντός όσο κι εκτός δρόμου. Άλλω-
στε, το Ecosport δεν δανείζεται μόνο στοιχεία από 
την εμφάνιση του μεγαλύτερου Kuga αλλά και το 
σύστημα τετρακίνησης καθώς και τεχνολογίες υ-
ποστήριξης του οδηγού, όπως είναι το Blind Spot 
Information (επιτήρηση τυφλών σημείων), το Roll 
Stability Control (προστασία από ανατροπή) και η 
Rear View Camera που συμβάλλει στο αποτελε-
σματικότερο και ασφαλέστερο παρκάρισμα. Φυ-
σικά το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας ESC και 
οι 7 αερόσακοι είναι στάνταρ, ενώ το infotainment 
SYNC 3 φροντίζει για συνδεσιμότητα, ενημέρωση, 
πλοήγηση και ψυχαγωγία μέσω της εύχρηστης ο-
θόνης αφής 8 ιντσών που κυριαρχεί στο ευρύχω-
ρο και πλούσια εξοπλισμένο εσωτερικό.

Σε ένα Ford, όταν μιλάμε για τεχνολογία αναφε-
ρόμαστε και στους ιδιαίτερα αποδοτικούς κινητή-
ρες. Το Ford EcoSport λανσάρει τον ολοκαίνουριο 
κινητήρα 1.5 EcoBlue diesel με απόδοση 100 και 
125 ίππων. Συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με χαμη-
λή κατανάλωση καυσίμου (από 4,2 l/100 km) και 
εκπομπές CO2 (από 110 g/km), χάρη σε καινο-
τομίες όπως η ανακυκλοφορία καυσαερίων υπό 
χαμηλή πίεση, η ενσωματωμένη πολλαπλή εισα-
γωγής, η υπερσυμπίεση χαμηλής αδράνειας και 
το σύστημα ψεκασμού καυσίμου υψηλής πίεσης. 
Μάλιστα, ο 1.5 EcoBlue diesel μπορεί να συνδυ-
αστεί με το σύστημα τετρακίνησης Intelligent All 
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Wheel Drive της Ford που κατανέμει ομαλά τη ρο-
πή μεταξύ των τεσσάρων τροχών και προσφέρει 
βελτιωμένη πρόσφυση σε ολισθηρές συνθήκες. 
Έτσι, το Ecosport είναι ένα από τα ελάχιστα μι-
κρά SUV με τετρακίνηση! Φυσικά, η γκάμα κινη-
τήρων περιλαμβάνει και τον πολυβραβευμένο 1.0 
EcoBoost βενζίνης σε εκδόσεις ισχύος των 100, 
125 και 140 ίππων. 

Πέρα από την προηγμένη τεχνολογία όμως, το 
Ecosport έχει και άλλα στοιχεία που το κάνουν ελ-
κυστικό. Κερδίζει τη ματιά σου με την δυναμική 
του εξωτερική εμφάνιση, ειδικά στην έκδοση ST-
Line με τις ζάντες αλουμινίου Dark Tarnish και την 
οροφή σε μαύρο χρώμα αντίθεσης. Αναβαθμισμέ-
νη είναι και η ποιότητα κατασκευής με νέα μαλα-
κά υλικά, ενώ ανώτερη ακουστική εμπειρία προ-
σφέρει το ηχοσύστημα B&O PLAY με δέκα ηχεία, 
συμπεριλαμβανομένου ενός subwoofer τοποθετη-
μένου στο χώρο αποσκευών και ενός ηχείου με-
σαίων συχνοτήτων στο κέντρο του ταμπλό. Ένα 
ακόμη ατού του Ford EcoSport είναι η δελεαστική 
τιμή που ξεκινά από 15.168€ και συνοδεύεται από 
5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect και 
ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford 
Credit.
Δείτε περισσότερα στο www.ford.gr

FORD ECOSPORTBEST BUY B-SUV



Μοντέρνο, μυώδες και νεανικό, το ολοκαίνουριο compact SUV της Hyundai 
προκαλεί το θαυμασμό με το στυλ του. Μέχρι να το οδηγήσεις και να ανακαλύψεις 

τα προσόντα που κρύβει κάτω από τη μοναδική του εμφάνιση

HYUNDAI 
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ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ 
ΣΤΥΛ

BEST BUY

B-SUV



Τα τελευταία χρόνια η Hyundai έχει εξαπολύσει 
την επίθεσή της σε κάθε κατηγορία. Ειδικά στα 
SUV η γκάμα της περιλαμβάνει προτάσεις κάθε 
μεγέθους, με το ολοκαίνουριο Kona να είναι το 
πιο ενδιαφέρον νέο μοντέλο της στην ελληνική 
αγορά. Το μικρό SUV μπαίνει δυναμικά σε ένα 
παιχνίδι με πολλούς και ισχυρούς παίχτες που για 
να ξεχωρίσεις πρέπει να κερδίσεις τον θεατή με 
την πρώτη ματιά. Και το πετυχαίνει χάρη στην έ-
μπνευση της σχεδίασης που είναι στα φόρτε της 
και δεν στρογγυλοκάθεται στα τετριμμένα. Οι έ-
ντονες ακμές παντρεύονται εύστοχα με καμπύλες 
και συνθέτουν ένα επιθετικό, μυώδες και παράλ-
ληλα αρμονικό σύνολο, που δείχνει ακόμα πιο 
συναρπαστικό από κοντά. Τα ιδιαίτερα φωτιστικά 
σώματα αποτελούν το χαρακτηριστικό του γνώρι-

σμα, ενώ τα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά 
του αμαξώματος, εμπνευσμένα από την αθλητική 
«πανοπλία» του skate boarding, πέραν της χρηστι-
κής τους λειτουργίας, ενισχύουν τον περιπετειώ-
δη χαρακτήρα και ολοκληρώνουν την ξεχωριστή 
εικόνα του Kona. Τέλος, υπάρχει και η διχρωμία 
σαν επιλογή για την οροφή του, ώστε να καλύψει 
κάθε νεανική αισθητική απαίτηση.

Μέσα, η εικόνα ακολουθεί την προσεγμένη λο-
γική που μας έχει συνηθίσει η Hyundai. Το εσω-
τερικό είναι καλοφτιαγμένο, πλούσια εξοπλισμένο 
και χωροταξικά ευρύχωρο για ανθρώπους και α-
ποσκευές (361 έως 1.143 lt, χώρος που παραμένει 
αμετάβλητος ακόμη και στις τετρακίνητες εκδό-
σεις). 

Η μεγάλη οθόνη αφής 8’’ διακρίνεται για την ευ-
κολία στο χειρισμό της, συνδέεται με smartphones 
μέσω Android Auto και Apple CarPlay και διαθέτει 

HYUNDAI KONABEST BUY B-SUV
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σύστημα δορυφορικής πλοήγησης με τρισδιά-
στατη απεικόνιση. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα 
ασύρματης φόρτισης του smartphone σε ειδική 
βάση στην κονσόλα. Φυσικά το επίπεδο εξοπλι-
σμού είναι επαρκές και επίκαιρο, ενώ δεν λείπουν 
τα προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα υποβοή-
θησης του οδηγού. Το οπλοστάσιο ασφαλείας το 
οποίο ονομάζεται Hyundai SmartSenseΤΜ, προ-
σφέρει μεταξύ άλλων συστήματα διατήρησης της 
λωρίδας και αναγνώρισης «τυφλών» σημείων στο 
πλάι του αυτοκινήτου, ελεγχόμενης κατάβασης, 

αποφυγής πρόσκρουσης με αυτόματο φρενάρι-
σμα, αναγνώρισης κόπωσης οδηγού και ανίχνευ-
σης οχημάτων κατά τη διάρκεια οπισθοπορίας. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του μικρού SUV της 
Hyundai είναι η ύπαρξη τετρακίνητης έκδοσης. 
Αυτή συνδυάζεται είτε με τον 1.6 turbo βενζίνης 
των 177 ίππων, είτε με την πιο ισχυρή έκδοση του 
1.6 diesel των 136 PS. Τα τετρακίνητα Kona δια-
θέτουν απαραιτήτως 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συ-
μπλέκτη DCT, ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων 
στον πίσω άξονα και λειτουργία κλειδώματος 

HYUNDAI KONABEST BUY B-SUV

(Lock) του διαφορικού σε ταχύτητες έως 40 km/h. 
Πιο δημοφιλείς εκδόσεις είναι η 1.0 turbo βενζίνης 
120 PS και η 1.6 diesel με 115 PS. Ανεξαρτήτως κι-
νητήρα, το Kona ταξιδεύει οικονομικά, ευχάριστα 
και ήσυχα. Και χάρη στο συνολικά σφιχτό στήσιμο 
της ανάρτησης είναι απολαυστικό, άμεσο και εύ-
στοχο στις εντολές που του δίνεις.

Τελικά, το Hyundai Kona σε συναρπάζει με την 
πρώτη ματιά, και δεν μένει μόνο εκεί. Σκοράρει 
πολύ ψηλά σε κάθε τομέα προσφέροντας τεχνο-
λογία, ασφάλεια, ευρυχωρία, άριστη οδική συμπε-
ριφορά και αποδοτικούς κινητήρες. Και όλα αυτά 
σε συμφέρουσες τιμές που ξεκινούν από 16.590€ 
με ήδη πλούσιο εξοπλισμό, και συνοδεύονται από 
5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ακόμη και για ε-
κατομμύρια χιλιόμετρα!
Δείτε περισσότερα στο www.hyundai.gr
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Η πρόταση της Kia στα B-SUV διακρίνεται για τον δυναμικό της 
χαρακτήρα που τονίζεται τόσο από τη νεανική εμφάνιση 

όσο κυρίως από την οδηγική αίσθηση και τους σύγχρονους κινητήρες

KIA STONIC



Το Stonic έφερε σπορ αέρα στην πιο δημοφιλή 
κατηγορία της αυτοκίνησης. Το κατόρθωσε άλλω-
στε άμεσα με την αισθητική του. Η δυναμική και 
νεανική του εμφάνιση τονίζονται από την επιθετι-
κή μάσκα tiger nose, τους κοντούς προβόλους, τις 
έντονες ακμές στο καπό και τους προφυλακτήρες, 
τη χαμηλή σιλουέτα καθώς και από τη δυνατότητα 
διχρωμίας του αμαξώματος που πολλαπλασιάζει 
τις δυνατότητες εξατομίκευσης. Η ευχάριστη αί-
σθηση συνεχίζεται και στο εσωτερικό, με όμορφες 
επενδύσεις σε ύφασμα ή δέρμα, καλή συναρμογή 
των υλικών και ένα σύγχρονο κόκπιτ που παρέχει 
στον οδηγό όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Η έγ-
χρωμη οθόνη 7 ιντσών στο ταμπλό υποστηρίζει τα 
πρωτόκολλα Apple CarPlay και Android Auto, δι-
ατηρώντας τους επιβάτες του Stonic διαρκώς σε 
επαφή με τον έξω κόσμο.

Το B-SUV της Kia ωστόσο διακρίνεται για την 
οδηγική εμπειρία που προσφέρει. Το σφιχτό στή-
σιμο της ανάρτησης τονίζει τον σπορτίφ χαρακτή-
ρα του Stonic καθιστώντας το απολαυστικό και 
εύστοχο στις εντολές που του δίνεις.

Πληθώρα συνδυασμών κινητήρων-κιβωτίων 
προσφέρει επιδόσεις που αρμόζουν στον σπορ 
χαρακτήρα του. Ο τρικύλινδρος turbo 1.0 T-GDI 
διατίθεται σε εκδόσεις με 100 και 120 ίππους, με 
την πιο ισχυρή να συνδυάζεται και με το αυτό-
ματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT 7 σχέσεων. 
Στην πλευρά των βενζινοκινητήρων συναντάμε 
ακόμη τους ατμοσφαιρικούς 1.2 και 1.4 – 84 και 
100 ίππων αντίστοιχα – με τον δεύτερο να είναι 
πλέον διαθέσιμος και με ένα νέο αυτόματο κιβώ-
τιο 6 σχέσεων. Το SUV της Kia κάνει χρήση πε-
τρελαιοκινητήρων τελευταίας γενιάς Euro 6d που 
χρησιμοποιούν την ενεργή τεχνολογία ελέγχου 

KIA STONICBEST BUY B-SUV

ΠΑΤΗΣTE ΕΔΩ 
ΓΙΑ VIDEO

https://www.streamvideolabs.com/videos/mp4/52981_673.mp4


των ρύπων Selective Catalytic Reduction (SCR) 
και πληρούν ακόμη και τις μελλοντικές αυστηρές 
προδιαγραφές εκπομπών ρύπων. Δίπλα στην έκ-
δοση με τους 110 ίππους, ο 1.6 diesel διατίθεται 
σε δύο νέες παραλλαγές, με 115 και 136 ίππους. 

Το Stonic δε φροντίζει μόνο για την απόλαυση 
οδηγού, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών 
του. Το προαιρετικό πακέτο ADAS περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων αυτόνομο φρενάρισμα με αναγνώ-
ριση πεζών, ενεργό σύστημα διατήρησης του αυ-
τοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχους 
για ύπαρξη άλλου οχήματος στη νεκρή γωνία των 
καθρεπτών, απόσπαση της προσοχής του οδηγού 
και παρουσία κάθετα κινούμενων οχημάτων κατά 
την όπισθεν. Με τιμές από 14.590€ και εργοστασι-

ακή εγγύηση 7 ετών, το Stonic είναι αναμφίβολα 
μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στα 

B-SUV.
Δείτε περισσότερα στο www.kia.gr

KIA STONICBEST BUY B-SUV



FULL 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

BEST BUY

B-SUV

Με 1.000 μοναδικούς συνδυασμούς σε εμφάνιση και διάκοσμο, το στιλάτο 
B-SUV της Nissan προσαρμόζεται απόλυτα στον χαρακτήρα και τις επιθυμίες σου

NISSAN 
JUKE



Είναι το κόμπακτ crossover που ξεχωρίζει όσο 
κανένα άλλο για το ιδιαίτερο στιλ του. Είτε το βλέ-
πεις απ’ έξω είτε βρίσκεσαι στο μοντέρνο εσωτε-
ρικό του, το Nissan Juke εντυπωσιάζει με τη νεα-
νικότητα, τη φρεσκάδα και τη μοναδικότητα της 
σχεδίασής του. Δεν αρκείται όμως σε αυτό. Πάει 
ένα βήμα παραπέρα και προσφέρει αμέτρητες ε-
πιλογές διαμόρφωσης. Με μια παλέτα 11 χρωμα-
τισμών και περισσότερους από 1.000 μοναδικούς 
συνδυασμούς, το B-SUV της Nissan δεν έχει αντί-
παλο σε δυνατότητες εξατομίκευσης. Και αυτό 
χάρη στο πακέτο Nissan Design Studio που πε-
ριλαμβάνει μια σειρά από νέα χρώματα, αλλά και 
αξεσουάρ για το εξωτερικό και το εσωτερικό του 
Juke. Για να μπορείς να το προσαρμόσεις απόλυ-
τα στο χαρακτήρα και τις επιθυμίες σου!

Η εξατομίκευση δεν είναι το μόνο προσόν του 
Nissan Juke. Η τεχνολογία είναι ένα ακόμη. Το σύ-
στημα πλοήγησης και ψυχαγωγίας NissanConnect 
με την έγχρωμη οθόνη αφής εξασφαλίζει συνδε-
σιμότητα με smartphones και πρόσβαση σε μια 
ποικιλία από εφαρμογές, που εκτείνονται από 
τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την 
ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυ-
ακού ραδιοφώνου. Σημαντικά για τον τομέα της 
ασφάλειας είναι το προηγμένο πακέτο τεχνολογι-
ών Nissan “Safety Shield” και το σύστημα θέασης 
360 μοιρών Around View Monitor, ενώ το σύστημα 
Δυναμικού Ελέγχου της Nissan ενισχύει τον σπορ 
οδηγικό χαρακτήρα του Juke. 

Από τη γκάμα κινητήρων του Juke ξεχωρίζει ο 
DIG-T υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 
των 1,2 λίτρων που αποδίδει 115 ίππους και έχει 
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 5,6 lt/100 km. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως στον συγκεκριμένο κινητήρα,  

NISSAN JUKEBEST BUY B-SUV

ΠΑΤΗΣTE ΕΔΩ 
ΓΙΑ VIDEO
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NISSAN JUKEBEST BUY B-SUV

η Νissan - Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε προσφέρει προ-
αιρετικά ένα πακέτο αναβάθμισης της ισχύος σε 
135 PS! Για όσους αναζητούν υψηλή ροπή και 
μέγιστη οικονομία καυσίμου, υπάρχει ο diesel 1.5 
dCi με απόδοση 110 ίππους και 260 Nm και μέση 
κατανάλωση μόλις 4,0 lt/100 km. Τέλος, ευκολία 
στην καθημερινότητα προσφέρει το κιβώτιο CVT 
που διατίθεται στάνταρ με τον κινητήρα βενζίνης 
1.6 ισχύος 117 ίππων. 

Όποιος κι αν είναι ο κινητήρας της επιλογής 
σου, αυτή την περίοδο την αγορά του Juke καθι-
στά ακόμη πιο δελεαστική η προωθητική ενέργεια 
της Nissan με όφελος έως 2.000€!
Δείτε περισσότερα στο www.nissan.gr



PREMIUM 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

BEST BUY

B-SUV

Το μοντέρνο εσωτερικό i-Cockpit® προσδίδει μια σπάνια premium αύρα 
στο Peugeot 2008, ενώ η κομψή εξωτερική εμφάνιση ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα 

σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους: των σουπερμίνι και των SUV    

PEUGEOT 
2008



PEUGEOT 2008BEST BUY B-SUV

Αναζητάς premium αύρα ακόμη κι από ένα μι-
κρό SUV; Θα τη βρεις στο μοναδικό εσωτερικό 
του Peugeot 2008. Η σχεδιαστική φιλοσοφία i-
Cockpit® της γαλλικής φίρμας, εκτός από μοντέρ-
να αισθητική προσφέρει και αναβαθμισμένη εργο-
νομία. Ο ψηλά τοποθετημένος πίνακας οργάνων 
εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγη-
σης ακριβώς μπροστά στο οπτικό πεδίο του οδη-
γού. Έτσι, δεν αποσπάται η προσοχή του από τον 
δρόμο ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει δυναμική 
αίσθηση οδήγησης και ευελιξία με το μικρό σε δι-
άμετρο και σπορ σε αίσθηση τιμόνι. Παράλληλα, 
η οθόνη αφής 7" χωρητικής τεχνολογίας στο τα-
μπλό, προσφέρει την απαιτούμενη πληροφόρηση 
και δυνατότητες συνδεσιμότητας με smartphones, 
μέσω της τεχνολογίας Mirror Screen και των πρω-
τοκόλλων MirrorLink και Apple CarPlay. 

Την άνεση στην οδήγηση ενισχύουν σημαντι-
κά ακόμη δύο στοιχεία: το τρισδιάστατο σύστη-
μα πλοήγησης και η κάμερα οπισθοπορείας. Στα 
θετικά της καμπίνας και οι γενναιόδωροι χώροι ε-
πιβατών που συνοδεύονται από μεγάλο πορτμπα-
γκάζ 410 λίτρων.

Σχεδιαστικά, το Peugeot 2008 ισορροπεί ιδανι-
κά ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κό-
σμους: των σουπερμίνι και των SUV. Το ίδιο όμως 
κάνει και οδηγικά, συνδυάζοντας άριστο κράτημα 
και άνεση στην άσφαλτο με εκτός δρόμου ικανό-
τητες. Χάρη στο προηγμένο 4-mode Grip Control®, 
το σύστημα που διαχειρίζεται την πρόσφυση των 
κινητήριων τροχών και την προσαρμόζει στις  
εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, ο οδηγός μπορεί 

ΠΑΤΗΣTE ΕΔΩ 
ΓΙΑ VIDEO

https://www.streamvideolabs.com/videos/mp4/43293_673.mp4


μέσω του περιστροφικού διακόπτη να επιλέξει μία 
από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις: Standard, Snow, 
All-Terrain, Sand και ESP Off. Στη μοναδική εμπει-
ρία οδήγησης που προσφέρει το Peugeot 2008 
συμβάλλουν βέβαια και οι κινητήρες. Ο κινητήρας 
της χρονιάς 2018 PureTech βενζίνης με ισχύ έως 
130 ίππους και ο diesel 1.5 BlueHDi με απόδοση 
που φτάνει τους 120 ίππους. Ειδική αναφορά α-
ξίζει στην έκδοση με τον 1.2 PureTech 110 ίππων 

που εφοδιάζεται με το εξαιρετικό σε λειτουργία 
αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων EAT6. 

Προηγμένη τεχνολογία δεν συναντάμε μόνο 
στους κινητήρες και τη μετάδοση κίνησης, αλλά 
σε κάθε πτυχή του Peugeot 2008. Για παράδειγ-
μα, το σύστημα Park Assist αναγνωρίζει το διαθέ-
σιμο χώρο στάθμευσης (παράλληλα ή κάθετα) και 
βοηθά τον οδηγό στους ελιγμούς παρκαρίσματος 
ή εξόδου, αναλαμβάνοντας αυτόματα τις κινήσεις 

του τιμονιού, ενώ το σύστημα Active City Brake α-
ναβαθμίζει την ασφάλεια, φρενάροντας αυτόματα 
το αυτοκίνητο στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυ-
νος σύγκρουσης. 

Αν αναζητάς ευχάριστη οδηγική εμπειρία, πλού-
σιο εξοπλισμό, αποδοτικούς κινητήρες και - κυρί-
ως - ξεχωριστή αισθητική εξωτερικά και στην κα-
μπίνα, είναι ευκαιρία να επωφεληθείς από το πρό-
γραμμα Απόσυρσης και Ανταλλαγής Peugeot που 
ισχύει αυτή την περίοδο και προσφέρει εκπτώσεις 
και οφέλη ανταλλαγής για όλους, όποια και αν 
είναι η κατάσταση του παλιού σου αυτοκινήτου, 
ακόμη και αν πρόκειται για όχημα με χαμηλή ή και 
μηδενική αξία.
Δείτε περισσότερα στο www.peugeot.gr

PEUGEOT 2008BEST BUY B-SUV



Η ευρεία γκάμα κινητήρων ξεχωρίζει σε αποδοτικότητα 
και συμβάλλει στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του Seat Arona

SEAT 
ARONA

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

BEST BUY

B-SUV



SEAT ARONABEST BUY B-SUV

Το κόμπακτ crossover της SEAT συνδυάζει ιδα-
νικά δύο τελείως αντίθετους κόσμους: την αστι-
κή καθημερινότητα και την απόδραση από αυτή! 
Είναι κομψό, ευρύχωρο, τεχνολογικά προηγμένο 
και άνετο για την πόλη, ενώ παράλληλα είναι στι-
βαρό, σπορ και ιδιαίτερα πρόθυμο για ταξίδια και 
εκδρομές. Και το καταφέρνει αυτό χάρη κυρίως 
στους ιδιαίτερα αποδοτικούς κινητήρες. Ο 1.0 TSI 
σε βενζίνη και ο 1.6 TDI σε πετρέλαιο προσφέρο-
νται αμφότεροι σε δύο εκδοχές ισχύος, με 95 και 
115 ίππους και συνδυάζουν ιδανικά τις υψηλές 
επιδόσεις με την οικονομία καυσίμου. Και για ό-
σους αναζητούν σπορ χαρακτήρα, την λύση προ-

σφέρει η έκδοση FR με τον 1.5 TSI EVO των 150 
PS και τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων 
για χαμηλότερη κατανάλωση.

Οι αποδοτικοί κινητήρες είναι ένα μόνο από τα 
στοιχεία που συνθέτουν τον ολοκληρωμένο χαρα-
κτήρα του Arona. Το ισπανικό μοντέλο είναι από 
τα ελαφρύτερα αυτοκίνητα στην κατηγορία του, 
γεγονός που συμβάλλει στην δυναμική οδηγική 
συμπεριφορά του. Το B-SUV της SEAT διακρίνεται 
ακόμη για τους μεγάλους χώρους επιβατών, την 
κορυφαία χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ (400 
λίτρα), την προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και 
τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. 

ΠΑΤΗΣTE ΕΔΩ 
ΓΙΑ VIDEO
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SEAT ARONABEST BUY B-SUV

Ο τελευταίος περιλαμβάνει στοιχεία όπως το 
Keyless Entry με Start & Stop, η υψηλής ανάλυσης 
και ποιότητας κάμερα οπισθοπορείας, το ηχοσύ-
στημα BeatsAudioTM, αλλά και η τεχνολογία συνδε-
σιμότητας με προηγμένα συστήματα infotainment, 
ασύρματη βάση φόρτισης τηλεφώνου με κεραία 
GSM, οθόνη αφής 8” black panel, συστήματα 
Apple Car Play, Android Auto και Mirror Link, και 
φυσικά το SEAT DriveApp. Ιδιαίτερη έμφαση έχει 
δοθεί και στον τομέα της ασφάλειας με προηγμέ-
να συστήματα οδηγικής υποβοήθησης που συνα-
ντάμε κυρίως σε μεγαλύτερες κατηγορίες αυτο-
κινήτων. Μεταξύ άλλων τα: Front Assist, Hill Hold 
Control, Σύστημα Ανίχνευσης Κούρασης, Αισθη-
τήρες Φωτός και Βροχής, Σύστημα Προειδοποίη-
σης Οπισθοπορείας, Ανίχνευση Τυφλού Σημείου, 
Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης και Adaptive 
Cruise Control με λειτουργία Stop&Go. Το SEAT 
Arona είναι ένα B-SUV γεμάτο πλεονεκτήματα και 
με ελκυστική τιμή, από 14.950€.
Δείτε περισσότερα στο www.seat.gr
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