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SAMPLE TRANSLATION
XXX Highlights: Quick Facts.
XXX drives 40-80km on on purely electric base, carries
4 passengers, more than 300 litres of luggage and can
be recharged within 4 hours.
With its range extender, it drives more than 500 km
always using its 111 kW electric engine, and emitting
in average less than 40g/km of CO2.

Κφρια ςθμεία του XXX: Γριγορθ επιςκόπθςθ χαρακτθριςτικϊν.
Το XXX μπορεί να διανφςει 40-80 χλμ. αποκλειςτικά με θλεκτρικι
ενζργεια, να μεταφζρει 4 επιβάτεσ, περιςςότερα από 300 λίτρα
αποςκευϊν και να επαναφορτιςτεί ςε 4 ϊρεσ.
Με τον κινθτιρα επζκταςθσ αυτονομίασ, διανφει περιςςότερα από
500 χλμ., πάντα με χριςθ του θλεκτροκινθτιρα ιςχφοσ 111 kW, ενϊ
εκπζμπει κατά μζςο όρο λιγότερα από 40 γρ. CO2/χλμ.


More than one billion Euros investment in
alternative propulsion.

Further developing conventional propulsion
systems with the XXX range.

XXX first extended-range electric vehicle in
Europe.


Επζνδυςθ φψουσ άνω του ενόσ δισ Ευρϊ ςε εναλλακτικά
ςυςτιματα πρόωςθσ.

Περαιτζρω ανάπτυξθ ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων πρόωςθσ με
τθ ςειρά XXX.

XXX, το πρϊτο θλεκτρικό όχθμα εκτεταμζνθσ αυτονομίασ
ςτθν Ευρϊπθ.

One of the biggest challenges facing the automobile
industry in the coming years is the development of
environmentally friendlier vehicles that are
affordable, attractive and fun to drive.

Μία από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ που κα αντιμετωπίςει θ
αυτοκινθτοβιομθχανία τα επόμενα χρόνια είναι θ εξζλιξθ φιλικϊν
προσ το περιβάλλον οχθμάτων, τα οποία κα είναι οικονομικά,
ελκυςτικά και ευχάριςτα ςτθν οδιγθςθ.

At XXX we continue to focus on developing
environmentally compatible vehicles. Existing
technologies offer considerable potential to further
reduce CO2 emissions and fuel consumption. XXX has
been steering gasoline and diesel engines towards a
cleaner future and will continue to do so.

Στθν XXX, ςυνεχίηουμε να επικεντρωνόμαςτε ςτθν ανάπτυξθ
περιβαλλοντικά ςυμβατϊν οχθμάτων. Οι υφιςτάμενεσ τεχνολογίεσ
παρζχουν μεγάλεσ δυνατότθτεσ περαιτζρω μείωςθσ των εκπομπϊν
CO2 και τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου. Η XXX δθμιουργεί
βενηινοκινθτιρεσ και πετρελαιοκινθτιρεσ για ζνα κακαρότερο μζλλον
και κα ςυνεχίςει να το κάνει.

Apart from the XXX, which will be the first extendedrange electric vehicle (E-REV) to come to market in
Europe, additional electric vehicles are on the
drawing board. Small battery-operated cars which are
ideal for shorter distances, hybrid cars and hydrogen
fuel cell vehicles like the XXX are being researched.
We call this strategy e-mobility unlimited.

Εκτόσ από το XXX, το οποίο κα είναι το πρϊτο θλεκτρικό αυτοκίνθτο
εκτεταμζνθσ αυτονομίασ (E-REV) που διατίκεται ςτθν ευρωπαϊκι
αγορά, άλλα θλεκτρικά αυτοκίνθτα βρίςκονται επίςθσ ςτο
ςχεδιαςτιριο. Μικρά αυτοκίνθτα μπαταρίασ που είναι ιδανικά για
μικρζσ αποςτάςεισ, υβριδικά αυτοκίνθτα και οχιματα με κυψζλεσ
καυςίμου υδρογόνου, όπωσ το XXX, βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ
ζρευνασ. Αυτι θ ςτρατθγικι ονομάηεται e-mobility unlimited
(απεριόριςτθ θλεκτροκίνθςθ).

It covers journeys of 40 - 80 km on battery power
alone without emitting any CO2– while still having
the flexibility of a 500 km extended range. At the
same time, the functional five-door seats 4 and offers
ample trunk space. With that the XXX is perfectly
suited for everyday driving.

Καλφπτει διαδρομζσ 40-80 χλμ. αποκλειςτικά με ιςχφ από τθ
μπαταρία χωρίσ εκπομπζσ CO2 – ενϊ ζχει και τθν ευελιξία
εκτεταμζνθσ αυτονομίασ 500 χλμ. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό
πεντάκυρο διακζτει χϊρο για 4 επιβάτεσ και μεγάλο χϊρο
αποςκευϊν. Έτςι, το XXX είναι τζλειο για κακθμερινι οδιγθςθ.
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