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Întreba cineva pe 
Facebook: „Nu-i așa 
că toată lumea are o 
plasă în care ține toate 
plasele?“. Da, așa e. 
Pe lângă plasă, există 
„plasa-mamă“, care are 
grijă ca plasele de zi cu 
zi să nu se rătăcească.

fumezi ultima țigară și pleci spre poarta 
de îmbarcare. În jur, oameni dubioși. 
Creste nereușite, mult roz, prea mult 
roz și gălăgie, probleme cu bagajele de 
mână și o limbă română puțin stricată, 
dar nu din accent, ci din cuvinte, 
acorduri și prepoziții. „Da, pleacă 
la muncă. Poate au dreptate, într-o 
oarecare măsură, britanicii cu isteriile 
lor legate de «invadarea» Regatului de 
români și bulgari“, îți spui în timp ce 
urci în autobuzul vechi și puțin cam 
murdar ce pleacă de la terminal spre 
scara avionului. Ușile se închid, rata asta 
pleacă, merge vreo trei-patru minute și 
oprește lângă avion. Coborâm ultimii 
din autobuz, așa că suntem și ultimii 
care intrăm în avion. Și în avion… 
Păi în avion arăta ca la o grădiniță 
de oameni mari, cu deficiențe, când 
educatoarea își ia lumea-n cap și pleacă 
la plimbare. Haos, pur și simplu haos. 
Da, toată lumea are locurile scrise pe 
bilete, dar unu vrea mai în față, altu’ 
vrea lângă geam, unu’ vrea să stea cu 
„vericu“ lui, alta vrea la culoar, dar nu 
pe locul ei, pe locul de aripă că-i mai 
mult loc. Niște stewarzi puțin necizelați 
încearcă să facă ordine. Vorbesc răstit, 
tare, aproape că țipă. „Vă rugăm să 
respectați locurile înscrise pe biletele 
dumneavoastră de îmbarcare“, se aude 
în avion, o voce lipsită de speranță, 
probabil conștientă că așezarea va mai 
dura ceva. Iar plasele, ei bine, plasele 
sunt simbol național. Nu se poate fără 
plasă și gata. E un articol de călătorie 
extrem de necesar pentru orice călător 
român, fie că pleacă cu trenul, cu 
mașina, cu avionul, cu metroul. Nu 
contează. Plasă să fie, că fără ea treaba 
nu merge. Degeaba ai un troller imens, 
la bagaje de cală, unul mai mic la bagaje 
de mână. Trebuie să mai fie și o plasă. 
Tind să cred că am o problemă serioasă 
cu plasele. Dar gata cu avionul, cu 
plecarea și cu plasa. Am ajuns la Londra. 

Și ce am făcut la Londra? De toate, 
dar cel mai important e că am primit 
cadou o vizită la centrul tehnologic 
McLaren. Da, da. McLaren. Dar despre 
asta, pe-ndelete, în episodul următor •

N u se întâmplă deseori să ți se 
spună: „În seara asta trebuie să 
îți faci bagajele și să fii pregătit 

pentru că putem pleca la orice oră.“ 
Și dacă ești la fel ca mine, extrem de 
curios și poate puțin neliniștit atunci 
când auzi că vei pleca undeva, fără să 
știi unde, cândva, dar fără să știi când 
exact, începi să pui și să-ți pui întrebări. 
Unde, când, de ce, cât stai, când te 
întorci? Întrebări normale de altfel, dar 
fiecare dintre ele cu răspunsuri evazive. 
Așa că îți faci bagajul și încerci să dormi 
și, într-un final, adormi. Și nici nu sună 
bine alarma de la telefon și ești luat din 
pat, pe scări, în mașină, la aeroport, la 
check-in, prin porțile de securitate, cu 
destinația Londra. „Ce tare! Asta da 
surpriză. Demult voiam să ajung 
la Londra“, îți spui lângă cafeaua 
puțin cam scumpă din restaurantul 
aeroportului. Încet-încet, începi să te 
dezmeticești și să faci planuri cu ce vei 
vedea, ce vei mânca și îți aduci aminte 
de burgerii gustoși și de micul dejun 
englezesc. Și tot încet-încet, lași cafeaua, 

EDITORIAL

Andrei Barbu PASIUNE
LOW-COST CĂTRE ISTORIE,

ȘI MOTORSPORT BRITANIC
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FASHION

  Portofel din piele 
de vițel. Disponibil 
în Magazinul Canali

  Ceas Breitling Super 
Avenger Military. 
Disponibil în rețeaua 
magazinelor Cellini. 
Preț: 30.300 RON

Ceas Tissot Carson Automatic. 
Disponibil în rețeaua 
magazinelor Cellini.  

Preț: 1.180 RON

Stilul se regăsește 
în detalii, așa că 
nu strică să fii 
atent la câteva 
dintre accesoriile 
și articolele din 
noile colecții.

HIM
Just for

  Pantofi negri din piele. 
Disponibili în magazinele 
Il Passo. Preț: 499 RON

FASHION

  Cravată tricot 
din mătase. 
Disponibilă 
în magazinul 
Brunello Cucinelli.

 
Geacă de piele Brunello 
Cucinelli. Preț la cerere.

 
Esarfă din mătase.  

Disponibili  
în magazinul Canali

 
Vestă cu captușeală 

Thermore.  
Magazinul Brunello Cucinelli.  

Curea din piele de vițel. 
Disponibilă în magazinul Canali. 

Preț: 720 RON

 
Geantă din piele Brunello Cucinelli. 

Preț la cerere.

 
Cămașă din bumbac.  

Disponibilă în magazinul Canali. 
Preț la cerere.

Parfum James Bond EDT 30 ml. 
Disponibil în magazinele Sephora 

și Kendra Beauty Cosmetics.  
Preț: 98 RON

Butoni Rhodium. 
Disponibili în magazinul Canali.  

Preț: 670 RON  

  Gentlemen Only Intense reprezintă 
o versiune senzuală puternică a 
parfumului Gentlemen Only (50 ml).  
Preț: 290 RON.
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BMW SERIA 1 DRIVE

Ce vrei și ce ai nevoie sunt, 
în general, lucruri diferite. 
BMW Seria 1 încearcă totuși 
să ne convingă că poate 
fi așa cum vrei să fie, iar 
Dorian Popa, din LaLa Band, 
protagonist „O nouă viață“, 
ACASA TV, dă verdictul.

P rima mea mașină a fost un Oltcit. Nici nu 
mai știu dacă era varianta aia „sport“ sau 
nu, cert e că mașina respectivă încă zace în 

fața garajului bunicilor mei. Și zâmbesc de fiecare 
dată când mai trec pe acolo. Un fel de nostalgie 
amestecată cu oroarea de a conduce mașina aia. 
Sigur, era mai „cool“ decât Daciile din vremea 
aceea, dar asta nu înseamnă că mergea tot timpul. 
Din contră chiar. După Oltcit a venit un Opel 
Astra, din ’93. Evoluția a fost fantastică, vă dați 
seama. Dar tot fără servodirecție, ABS, tot cu 
manivelă la geamuri și butoane de aragaz pentru 
așa-zisa climatizare, care putea face ori cald, ori mai 
puțin cald, așa că vara mergeam mai mult seara. Cât 
despre viteză... mie mi se parea că merg repede, dar 
cu siguranță era vorba mai mult de senzație decât de 
viteză propriu-zisă. 

Ideea e că am crescut cu ceva frustrări 
automobilistice devorând revista Supercar din 
copertă-n copertă, citind numai despre mașini cu 
sute de cai și decapotabile sexy, dar conducând un 
maximum de 75 de cai-putere. Probabil de asta și 
fac ce fac acum. Cert e însă că visam la un BMW. 
Un ursuleț, o pisicuță și, din când în când, atunci 
când imaginația o lua de-a dreptul razna, mă 
gândeam la un Z3. Iar acum, analizând retrospectiv, 
îmi dau seama că actuala generație a Seriei 1 e 
mai rapidă decât marea majoritate a mașinilor la 
care atunci visam. Și e diesel, și consumă puțin, și 
arată foarte bine. Și se conduce foarte bine. Doar 
comparând generațiile actuale cu cele trecute ne 
dăm seama cât 

DRIVE BMW SERIA 1

EGO
Text: Andrei Barbu
Foto: Dragoș Savu

ALTER

Locație foto: Promenada Mall
Calea Floreasca nr. 246B, București
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BMW SERIA 1 118D

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 28.210 euro
PUTERE (CP/rpm): 143/4.000
CUPLU (Nm/rpm): 320/1.750
0-100 km/h (s): 8,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 212
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,4
EMISII CO2 (g/km): 115

EXCELENȚĂ Un mix fantastic 
între nevoia de confort și dorința 
de sportivitate.

Seria 1 este mașina pe care o cumperi  
dacă îți vrei să împaci confortul și rafinamentul  
cu sportivitatea și plăcerea de a conduce.

de mult a evoluat mașina. 
Și nu pot să nu mă întreb: 
dacă m-aș fi născut mai 
târziu, prima mea mașină 
ar fi fost acest Seria 1? 
Răspunsul e cel mai 
probabil nu, dar îmi doresc 
din tot suf letul ca această 
situație ipotetică să nu 
mă pună la volanul unui 
Logan. Asta chiar ar fi fost 
frustrarea maximă.

Prin urmare, dacă de 
abia ți-ai luat permisul, 
visează la acest Seria 1. 
Nu e un supercar, dar e al 
naibii de bun. Iar dacă ai 
trecut de 20 de ani și ai deja 
o mașină, visează la acest 
Seria 1. Nu e un M3, dar e 
un vis realizabil. Iar dacă 
ai trecut de prima tinerețe 
și te-ai săturat de Passat-ul 
ăla plictisitor, vinde-l și 
cumpără-ți acest Seria 1. 
Te vei simți mult mai bine 
cu tine însuți. Și nu-ți face 
griji că nu o să mai ai loc 
de copii și de bagaje și de 
cumpărăturile de weekend, 
Seria 1 chiar nu e atât de 
mic. Iar dacă trăiești cu 
impresia împământenită 
din poveștile auzite la bloc 
acum vreo 10 ani care 
spun că iarna nu o să poți 

merge cu el și că derapează 
și că nu-l poți controla, 
stai liniștit, nu e deloc 
așa. Iar dacă nu mă crezi, 

cumpără-ți varianta cu 
tracțiune integrală. Toate 
lucrurile spuse mai devreme 
se aplică și în cazul în 
care ești un părinte af lat 
în situația de a-i cumpăra 
copilului o mașină nouă. 
E simplu, ia-i un Seria 1.

Dorian Popa, unul 
dintre membrii trupei 
LaLa Band și personajul 
pictorialului nostru, ne 
spune: „Îmi plac mașinile 
mai mari. Pun accentul 
pe confort interior pentru 
că plec la evenimentele 
din țară cu mașina 
personală. Dar astăzi, 
mașinile confortabile 
pot fi și foarte sportive. 
De asemenea, prefer și 
transmisiile automate 
pentru lejeritate, dar și 
pentru că acum au ajuns să 
fie mai performante decât 

Seria 1 poate fi ales fie în echiparea Sport Line, fie în echiparea 
Urban Line, iar diferențele dintre cele două versiuni sunt 
notabile și afectează atât designul extreior, cât și pe cel interior.

Driving Experience Control este un modul prin 
care șoferul poate alege între trei moduri de 
condus: Comfort, Sport sau Eco Pro, fiecare 
dintre aceste moduri având o setare diferită 
pentru motor și sistemul dinamic de control 
al stabilității. Partea cea mai bună? Sistemul 
este oferit standard pentru toate versiunile.

sunt mai tot timpul grăbit, 
așa că am nevoie ca mașina 
mea să fie suficient de 
puternică încât să mă ducă 
dintr-un loc în altul foarte 
repede“. 

Da, este adevărat, 
Seria 1 este o mașină cu 
tente sportive. Dar pe de 
altă parte toate modelele 
mărcii bavareze sunt așa și 
acesta este motivul pentru 
care le apreciem. Totuși, 
Seria 1 face parte din clasa 
compactă. Nu este un 
hot-hatch, iar confortul și 
rafinamentul nu sunt deloc 
străine de acest model. Iar 
partea cea mai bună este 
că BMW nu a renunțat la 
ADN-ul său nici măcar 
pentru Seria 1. Dar a reușit 
să facă asta aducând în clasa 
compactă un mix excelent 
între sportivitate și confort, 
performanțe dinamice și 
eficiență, dar și între design 
și caracter practic. Iar din 
punctul meu de vedere, 
toate aceste aspecte pun 
Seria 1 pe un loc fruntaș 
în topul mașinilor de zi 
cu zi, dar pentru care un 
weekend pe Transfăgărașan 
să fie relaxarea de sfârșit de 
săptămână •

cele manuale. Cât despre 
motoare, pentru mine 
e clar: aș alege oricând 
cuplul brutal al unui motor 

diesel. Sunt omul primelor 
10 secunde, așa că am 
nevoie de cuplu mult și, 
mai ales, repede. În plus, 

BMW SERIA 1 DRIVEDRIVE BMW SERIA 1
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FASHION

Pantofi sport Nike.  
Disponibil în magazinele Nike. 

Preț la cerere.

ACTION
Just for

Ceas Follie Follie.  
Disponibil în Magazinele 
Follie Follie și Collective. 

Preț la cerere.

 
Cleansing shave din gama  

Murad Man. Disponibil în rețeaua 
magazinelor Sephora. Preț: 144 RON.

 
Face Defense Broad Spectrum SPF 15 
din gama Murad Man cu o formulă 
delicată ce conferă pielii hidratare  

și un aspect mat.  
Disponibil în rețeaua magazinelor 

Sephora. Preț: 180 RON.

 
Acqua Essenziale Blu de la 

Salvatore Ferragamo, 
50 ml EDT. Preț: 258 RON.

 Polar anunță lansarea 
Polar Loop: un sistem 
„smart & stylish“ de 
monitorizare a activității 
fizice. Noua brățară 
inteligentă îți măsoară, 

zi de zi, mișcările și te 
ghidează către o viață mai 

sănătoasă! Polar Loop te poate 
însoți peste tot: la muncă, în oraș, în 

pat și chiar la piscină! Importate 
de compania Living Well, sunt 

comercializate în magazinele 
Intersport, Hervis, săli de fitness 
și online prin magazinele 
partenere. Detalii complete pe 

www.polar.com/ro.

 
Bicicletă de munte Hardtail Cannondale.

Pentru gama Trail a anului 2014, Cannondale revine cu un 
nou cadru de greutate mai mică. În plus, are un aspect mai 

rafinat și dispune de o tijă de șa de 27,2 mm cu greutate 
mai mica și amortizarea vibrațiilor pe traseu mult 

îmbunătățită. Ca un upgrade peste Trail, linia Trail SL vine cu 
un headtub de 1,5“, care crește rigiditatea front-end pentru 

o mai bună direcție și de control. Preț: 499 euro.

  Apă de toaletă Ferrari 
Red Power, 75 ml. 
Disponibilă în parfumeriile 
Kendra Beauty Cosmetics 
și Douglas.  
Preț: 225 RON.
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FASHION

Ceas Swatch.  
Disponibil în rețeaua  
magazinelor Cellini.

Preț la cerere.

  Inel Pandora. Disponibil 
în rețeaua magazinelor 
Pandora. Preț la cerere.

  Palette 2 în 1 „Candy Bar“. 
O colecție în ediție limitată de 
farduri de ochi într-o cutie de 
iPhone. Disponibil în rețeaua 
magazinelor Sephora. Preț: 25 EUR

Sandale aurii Casadei.  
Preț la cerere.

Geantă Le Silla. Disponibilă în 
primul boutique monobrand 

Le Silla începând din aprilie pe 
Calea Dorobanților nr. 133. 

Preț la cerere.

Make up Sisley. Disponibil în 
rețeaua magazinelor Sephora. 

Preț la cerere.

 
Cercei Pandora. Disponibili în 
rețeaua magazinelor Pandora. 

Preț la cerere.

Nu ai nevoie de 
o ocazie specială 
pentru un mic 

cadou. Iar dacă ești 
în pană de idei, mai 

jos îți prezentăm 
câteva lucruri ce nu 

pot da greș.HER
Just for

  Pensulă pentru 
blush Too Faced. 
Disponibil 
în rețeaua 
magazinelor 
Sephora.  
Preț la cerere.

Parfum Flash London  
Club Limited Edition  

by Jimmy Choo 60 ml.  
Disponibil în rețeaua  
magazinelor Sephora.  

Preț: 298 RON

Parfum  
Unforgettable by 

Christina Aguilera 
Unforgettable EDP 
50 ML. Dispponibil 

în magazinele 
Kendra Beauty 

Cosmetics, DM.  
Preț 148 RON
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DRIVE TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA DRIVE

ACCENT PE
DESIGN

Toyota Corolla 
este sedanul care 

aduce viața în 
această clasă destul 

de anostă și care 
ne demonstrează că 
o astfel de mașină 

poate fi și frumoasă, 
și rafinată, și 

eficientă și foarte 
bine dotată.  

Iar Dani Oțil pare 
să fie de acord.

•  
Text: Andrei Barbu  

•  
Foto: Dragoș Savu
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dar se va dovedi o alegere 
excelentă pentru cei care 
călătoresc mai mult în afara 
orașului. Desigur, alegerea 
între diesel și benzină ține în 
primul rând de preferințele 
fiecăruia dintre noi, așa 
cum ne spune și Dani Oțil: 
„M-am reîndrăgostit de 
benzină acum vreun an și 
jumătate. Sunt fan diesel 
pentru că am o mașină 
foarte mare acasă, dar de 
ceva timp am început să 

T rebuie să fiți de 
acord cu mine 
atunci când spun 

că designul contează foarte 
mult în alegerea mașinii. 
Desigur, unii ar putea spune 
că sunt mai importante 
tehnologia, felul în care 
mașina se conduce sau 
fiabilitatea. Sau că interiorul 
este cel mai important. Sau 
spațiul, sau ergonomia. Iar 
argumentele sunt destul de 
solide. Da, cu siguranță vei 
petrece mai mult timp în 
mașină, conducând-o, decât 
pe lângă ea, admirând-o. 
Și totuși, dacă designul nu 
ar conta, atunci probabil 
că am avea numai mașini 
urâte, pătrățoase, plate și gri. 
Și atunci nu ar mai exista 
case de design, carosieri și 
oamenii care își petrec mai 
tot timpul cu un creion în 
mână încercând să găsească 
proporțiile perfecte și 
echilibrul între dinamică 
și caracter practic. Și da, e 
mult mai greu să desenezi un 

regândesc că faza cu benzina 
are un farmec aparte. 
De fapt, la urma urmei, 
fiecare vine cu plusuri și cu 
minusuri, așa că alegerea 
ține doar de preferințele 
personale.“ Totuși, Dani este 
mult mai categoric atunci 
când vine vorba de alegerea 
transmisiei: „Sunt adeptul 
transmisiei automate și le 
propun tuturor bărbaților 
din jurul meu să treacă peste 
ideea lor preconcepută  și 

sedan decât o supersportivă. 
Și asta pentru că sedanul 
trebuie să știe să le facă pe 
toate. Să fie practic, suficient 
de spațios pentru pasageri și 
bagaje și să arate bine, dar să 
fie „cuminte“. Prin urmare, 
ce faci dacă vrei un sedan 
frumos, dar practic și fiabil? 
E simplu. Arunci un ochi 
spre Toyota Corolla. 

Și vei descoperi un sedan 
care îți va atrage atenția. 
Prin felul în care arată, 
prin lista de motorizări 
disponibile, dar și prin lista 
de echipamente pe care le 
poate pune la dispoziția ta.  

Versiunea de test este 
echipată cu propulsorul 
diesel de 1,4 litri și cu 
transmisia manuală cu 
șase rapoarte. Putem 
spune fără doar și poate că 
aceasta este versiunea cea 
mai prietenoasă când vine 
vorba despre consumul de 
carburant, cu un consum 
mixt de doar 4,1 l/100 km. 
Și cu toate că această 

să-și ia cutie automată. Nu 
înseamnă că vor merge mai 
încet sau «women style». 
Vor merge la fel de sportiv, 
pentru că un computer 
va face treaba pentru ei, 
probabil mai eficient decât 
ar putea ei să o facă.“ Iar 
noua Toyota Corolla poate fi 
și ea echipată cu o transmisie 
automată, însă doar în cazul 
versiunilor de motorizare 
mai puternice, adică 
1,6 benzină și 1,4 diesel. 

versiune impresionează prin 
eficiență, performanțele 
dinamice nu sunt nici ele 
neglijate. De exemplu, 
sprintul de la 0 la 100 km/h 
durează 12,5 secunde, 
iar viteza maximă este de 
180 km/h. Ținând cont 
de aceste date, alături de 
momentul motor maxim de 
205 Nm, disponibil de la 
numai 1.800 rpm, Corolla 
va ține lejer pasul cu traficul 
aglomerat din București, 

Noua Corolla 
poate fi mașina 
business 
sau mașina 
de familie. 
Depinde doar 
de modul în 
care vrei tu să  
o folosești.

Designul este la 
fel de important 
ca fiabilitatea, 
eficiența sau 
rafinamentul.  
Iar Toyota 
Corolla pune 
mare preț pe felul 
în care arată.

DRIVE TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA DRIVE

Locație foto: Swan Office Park 
Șos. București Nord nr. 15-23, 
Volutari, Ilfov
www.swanofficepark.com
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menționate vin la un preț 
decent contează enorm. 
Cu atât mai mult cu cât 
vorbim despre un model 
Toyota, despre un record 
de fiabilitate impresionant, 

sisteme. Toyota Touch 2 este 
cel mai important dintre ele 
și este un sistem inteligent de 
acces și control al funcțiilor 
mașinii, fiind acționat prin 
intermediul unui ecran 
tactil. Alături de acest sistem 
mai ies în evidență camera 
pentru mersul cu spatele, 
dar și sistemul inteligent de 
parcare automată. 

Așadar, este cât se poate 
de limpede că noua Toyota 
Corolla îndeplinește cerințele 
în materie de conectivitate 
și funcționalitate cu brio. 
Cu atât mai mult cu cât, în 
această perioadă în care toți 
suntem mereu grăbiți, un 

interior primitor, confortabil 
și rafinat are darul de a ne 
relaxa, de a ne desprinde 
puțin de restul lumii. Dacă 
stau bine să mă gândesc, 
chiar aici s-ar putea detașa 
noua Corolla față de 
concurența ei. Prin faptul că 
atunci când ești la volanul 
ei te detașezi de marea de 
mașini anoste. Da, sigur, și 
rivalii germani oferă mașini 
bune, dar parcă în Corolla 
lucrurile se văd altfel. 
Designul este mult mai 
modern, mai dinamic și mai 
atractiv decât al celorlalte 
sedanuri din clasă, iar faptul 
că toate gadgeturile mai sus 

E drept, dacă versiunea pe 
benzină de 1,6 litri poate fi 
echipată cu transmisia CVT, 
motorizarea diesel poate 
fi cuplată doar transmisiei 
MultiMode. 

Și pentru că pe lângă 
design, performanță și 
eficiență un sedan business 
trebuie să îndeplinească 
și toate cerințele legate de 
tehnologie și echipamente 
de top, noua Corolla vine 
echipată cu tot ce ți-ai putea 
dori. Astfel că pe lângă 
deja obișnuitele comenzi 
pe volan, climatizare dublă 
sau pilot automat, Corolla  
plusează și mizează pe noi 

TOYOTA COROLLA 1.4L D-4D

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 18.293 euro
PUTERE (CP/rpm): 90/3.800
CUPLU (Nm/rpm): 205/1.800-2.800
0-100 km/h (s): 12,5
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 180
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,1
EMISII CO2 (g/km): 106

EXCELENȚĂ Eficiență este 
cuvântul de ordine când vorbim 
despre acest propulsor.

Interiorul noii Corolla te va face 
să zâmbești. Frumos desenat, 
ergonomic și bine tehnologizat.

dar și despre calitate. Da, 
Corolla nu este cea mai 
rapidă mașină din clasă, 
dar acest lucru nu contează 
aproape deloc. Vorbim 
despre un sedan premium, 
cu design atractiv și interior 
de clasă superioară. Iar 
eficiența propulsorului 
diesel este cu mult mai 
impresionantă decât un 
0-100 km/h făcut în sub 
zece secunde. Sincer, de câte 
ori, plecând dimineață la ora 
de vârf spre birou, mergi cu 
accelerația lipită de podea? 
Aproape niciodată. Dar de 
câte ori mergi să alimentezi? 
Cam des, nu? Ei bine, în 

cazul acesta cei 4,9 l/100 km 
pe care Corolla îi promite în 
traficul urban s-ar putea să 
te încânte foarte mult. 

În concluzie, Corolla este 
mașina celor raționali. A 
celor care își aleg următoarea 
mașină cu atenție, cercetând 
minuțios piața, punând 
în balanță toate aspectele 
unei astfel de decizii. Iar 
dacă eficiența, fiabilitatea 
și tehnologia, toate ascunse 
sub una dintre cele mai 
frumoase caroserii din clasă, 
sunt atuurile pe care le cauți 
la o mașină, atunci noua 
Toyota Corolla poate fi 
mașina ideală •

DRIVE TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA DRIVE
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DRIVE VOLVO V40 VOLVO V40 DRIVE

MELTING
POINT

Text: Andrei Barbu  
•  

Foto: Dragoș Savu

Volvo V40 aduce în clasa compactă toate atuurile pe 
care scandinavii le au la îndemână, iar Andrei Nourescu 
e cel care trebuie să le descopere. Dacă el se va topi 
după V40, rămâne de văzut.
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A tunci când vine 
vorba despre 
Volvo, felul în 

care analizez mașinile 
se schimbă puțin. Asta 
poate pentru că sunt eu 
prea subiectiv sau pentru 
că mașinile lor sunt puțin 
altfel. Au alte „principii“ 
după care se ghidează și 
modalități diferite de a 
atrage atenția publicului. 
Iar în cazul lui Volvo V40 
designul este cu siguranță 
atuul pe care mizează cei de 
la Volvo. Andrei Nourescu, 
moderator TV pentru 
Dolce Sport, ne spune: 
„Pentru mine contează 
brandul foarte mult. Iar 
apoi, evident, designul. 
Nu pun prea mare preț pe 
tehnologie, în sensul că nu 
mă încântă în mod deosebit 
senzorii de parcare, de 
ploaie, de presiune în 
pneuri. Pe lângă faptul că 
toate aceste gadgeturi ridică 
prețul mașinii, mă descurc 
la fel de bine și fără ele“. Iar 
dacă pentru tine, la fel ca 
pentru Andrei, imaginea de 
marcă și brandul primează, 
atunci Volvo nu are cum să 
nu îți placă. 

În primul rând, pentru 
că e total lipsit de clișeele 
rivalilor germani. Spre 
deosebire de ei, Volvo are o 
imagine nepătată, iar acest 

lucru se regăsește perfect 
în designul mașinilor lor. 
Frumoase, elegante și 
rafinate, modelele Volvo 
arată bine, dar fără a epata. 
Desene frumoase, arce de 
cerc frumos unite cu linii 
ascuțite, într-un design 
perfect proporționat. Cu 
asta vine V40 în clasa 
compactelor de top. 
Iar dacă iei în calcul și 
pachetul R-Design, ce 
vine în plus, printre altele, 
cu elemente exterioare 
cromate, eșapament dublu 
sau jante pe 17 inch, 
atunci vei reuși să combini 
eleganța cu sportivitatea 
într-o singură mașină.

Totuși, în cazul unei 
mașini, designul nu este 
totul. E important ca 
mașina pe care o conduci 
să meargă bine și să te facă 
să te simți bine la volanul 
ei. Modelul de test este 
echipat cu motorul diesel 
de 2,0 litri în versiunea sa 
de 150 de cai-putere, iar 
transmisia este automată, 
cu șase rapoarte. Prin 
urmare, sprintul de la 
0 la 100 km/h durează 
doar 9,3 secunde, iar 
viteza maximă este de 
205 km/h. Iar capitolul 
la care excelează este cel 
al cuplului motor. Ai la 
dispoziție 350 Nm încă 
de la 1.500 rpm, așa că, 
indiferent de treapta în 
care se af lă transmisia sau 
de viteza de rulare, V40 
D3 va găsi întotdeauna 
resurse pentru a accelera 
foarte rapid. Transmisia 
este rapidă și liniară, 
oferind un plus de confort, 
iar șasiul, direcția și 
suspensia sunt de nota 10. 
„Îmi place V40-ul pentru 
că este foarte puternic și 
foarte iute. Accelerează 
foarte bine și nu pare să 
depună prea mult efort 
pentru asta“, ne spune 
Andrei. „E adevărat însă că 
dacă ajungi la turații mai 
ridicate motorul devine 
puțin mai zgomotos, dar 
asta se întâmplă cred la 
orice motor pe motorină. 
Și încă ceva, prefer o 

Pachetul R-Design aduce un 
plus de sportivitate, atât pentru 
exteriorul V40-ului, cât și 
pentru interior. Jante, elemente 
cromate sau inserțiile R-Design 
sunt doar câteva dintre 
elementele acestui pachet.

DRIVE VOLVO V40 VOLVO V40 DRIVE

Locație foto: Royal Horse
Șos. București – Ploiești nr. 542, Snagov 
www.royalhorse.ro, office@royalhorse.ro
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transmisie automată pentru 
că e mult mai comodă, însă 
nu reușesc să mă împac cu 
extracostul ei care, de cele 
mai multe ori, se ridică 

la câteva mii de euro“, 
continuă Andrei. 

Pe de altă parte, în 
interior V40 rămâne la fel 
de impresionant. Materiale 
de top, finisări excelente și 
un design care nu are cum 
să nu te încânte. Iar Andrei 
Nourescu a descoperit 
acest lucru încă din prima: 
„Îmi place foarte mult 
designul, iar dotările 
și echipamentele sunt 
impresionante. Mi se pare 
foarte sofisticat interiorul 
V40-ului, elegant și rafinat. 
Da, mașina e aproape 
impecabilă. Cu singura 
excepție legată de garda 
la sol. Eu conduc un SUV 
compact și m-am obișnuit 
cu o gardă la sol mai înaltă 
și e destul de greu să te 

dezobișnuiești“, ne spune 
Andrei râzând. 

Siguranța este și ea o 
parte extrem de importantă 
atunci când vine vorba 
despre o mașină, iar aici 
Volvo este lider. Sisteme care 
pot acționa singure frânele 
în cazul în care detectează 
un pericol iminent, altele 
care pot detecta cicliștii și 
pietonii, altele care citesc 
semnele de circulație și ți le 
afișează în bord, altele care 
detectează prezența unui 
alt vehicul în unghiul mort 
și îți semnalizează acest 
lucru printr-o „luminiță“ 
poziționată lângă oglinzile 
laterale și multe altele. 
Doar citind despre aceste 
sisteme devine obositor, 
dar pentru Volvo siguranța 

e prioritară. „La capitolul 
siguranță, V40 devine chiar 
un pic prea complicat“, 
glumește Andrei. „Eu sunt 
mulțumit să știu că sunt 
înconjurat de airbaguri și că 
mașina are o protecție bună 
la un eventual impact din 
lateral. Probabil V40 este 
cea mai sigură mașină pe 
care am condus-o vreodată“, 
continuă el. 

Volvo V40 este o mașină 
completă, care pune accent 
pe siguranță, design și 
comportament rutier. Și 
reușește să bifeze toate 
căsuțele de pe o eventuală 
listă cu dorințe, fiind în 
același timp o mașină 
elegantă, rafinată și extrem 
de plăcută pentru cel af lat 
la volanul ei •

VOLVO V40 D3 A/T

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 27.961 euro
PUTERE (CP/rpm): 150/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 350/1.500
0-100 km/h (s): 9,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 205
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,2
EMISII CO2 (g/km): 136

EXCELENȚĂ Design, tehnologie, 
siguranță. V40 e mașina completă.

DRIVE VOLVO V40
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O asemenea mașină 
o poți deține doar cu 
sufletul. Asta spuneau 
publicațiile vremii despre 
190 SL Convertible.

e mașini clasice nu 
se vorbește peste 
tot. Nu le găsești 

la tot pasul și nu sunt pline 
de tehnologie de ultimă 
generație. Multe din ele 
nu sunt nici manevrabile, 
nici ușor de condus și cu 
siguranță pot fi obositoare 
la drum lung. Dar uneori 
frumusețea nu se măsoară 
în ani și fiecare oldtimer 

ascunde o poveste. Fie că 
e vorba de modul în care 
a ajuns să fie fabricat, fie 
că e vorba de ceea ce a 
reprezentat el de-a lungul 
timpului pentru generații 
întegi sau doar pentru 
simplul motiv că lucrul 
vechi e lucru bine făcut.  

Este și cazul lui 
Mercedes-Benz 190 SL. 
Un model care la început 

a fost socotit fără prea 
multe șanse de izbândă, 
dar care a atras rapid 
laudele publicațiilor vremii 
odată cu lansarea oficială 
de la New York în anul 
1954. De fapt, strategia 
Daimler-Benz a fost să 
construiască o mașină 
sport cu un preț rezonabil 
pentru piața americană, iar 
rezultatul l-a reprezentat o 

sportivă rapidă și elegantă 
ce putea fi utilizată în viața 
de zi cu zi. 

Mercedes-Benz 190 SL 
este fratele mai mic al 
celebrului Gullwing 
(Mercedes-Benz 300 SL) 
care, la vremea sa, era 
catalogată drept cea mai 
rapidă și mai frumoasă 
decapotabilă produsă în 
serie. Era o mașină de curse 

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SL 190 RETRORETRO MERCEDES-BENZ SL 190

SL
• Text: Cosmin Barbu • Foto: Cars Photo •

•

CONVERTIBLE
190
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MERCEDES-BENZ SL 190 CONVERTIBLE

EXCELENȚĂ Excelența nu are 
vârstă și poate fi obținută în orice 
domeniu. Avem și dovada.

Se spune că fericirea se regăsește 
în lucrurile simple. Poate că e 

adevărat, dar cu siguranță unele 
lucruri simple necesită pasiune  

și multă muncă.

DATE TEHNICE
PREȚ (cu TVA): nespecificat
MOTOR: 1.897 cmc
PUTERE (CP/rpm): 105/5.700
CUPLU (Nm/rpm): 142/3.200
TRANSMISIE: manuală, 4 trepte
0-100 km/h (s): 14,5
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 171

pentru stradă ce avea să 
devină sursă de inspirație 
pentru SLS AMG (modelul 
care a reinventat o legendă).

Mercedes-Benz 190 SL 
este asemănător cu 
Gullwing în ceea ce privește 
designul și ingineria, dar 
a fost privit mai degrabă 
ca o mașină de cruising și 
nu ca o mașină de curse 
datorită propulsorului 
său de 1,9 litri. Cu toate 
acestea, cei 105 CP și 
sistemul de asistare la 
frânare reprezentau apogeul 
industriei auto la vremea 
respectivă. Mai mult, 
performanțele dinamice 
erau impresionante pentru 
anii ’60. 190 SL venea cu o 
transmisie manuală cu patru 
rapoarte, iar datele tehnice 
ne arată că accelera de la 0 la 
100 km/h în 14,5 secunde 
și că putea atinge o viteză 
maximă de 171 km/h.  

190 SL este una dintre 
cele mai frumoase mașini 
construite vreodată de 
Mercedes-Benz. Este un 
model care inevitabil 
va atrage toate privirile 
și care te ajută să ieși 

din anonimat. Modelul 
disponibil la Heritage Auto 
este fabricat în anul 1960 
și a fost restaurat complet. 
Motorul și cutia de viteze 
funcționează perfect, 
caroseria a fost revopsită în 
culoarea originală alb-crem 
a mărcii Mercedes-Benz 
din anii ’50, iar elementele 
cromate arată impecabil. 
La fel și interiorul. Scaunele 
au fost recondiționate, 
iar toate instrumentele 
de bord sunt originale și 
funcționează fără cusur. 

E drept, nu ai închidere 
centralizată, cruise control 
sau sistem de navigație 
și nici nu ai un sistem 
audio performant ce poate 
fi acționat de pe volan. 
Ai în schimb un radio 
original, un volan și un 
bord superb, un interior 
în două culori, alb/roșu, 
niște scaune din piele și un 
soft-top de culoare neagră 
recondiționat. Mici detalii 
care aruncă un soi de vrajă 
asupra privitorului de rând. 
Într-adevăr, 190 SL este o 
mașină pe care o poți deține 
doar cu sufletul •

MERCEDES-BENZ SL 190 RETRORETRO MERCEDES-BENZ SL 190

Mulțumim Heritage Auto
Showroom: Pipera 46G, 020112 București, România

Tel.: +4 021 232 0940, Fax: +4 021 232 1151
E-mail: office@heritage-auto.com,www.heritage-auto.com
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FASHION

Nu trebuie să fii neapărat  
fan sailing pentru  

a aprecia calitatea, designul  
și stilul unic oferite  

de colecțiilevestimentare 
Paul&Shark.&SharkPaul
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PAUL & SHARK Store 
Vega Hotel, Mamaia, 

Constanța
102-108 Calea Victoriei,  

București

Curea piele bovină Paul & Shark Yachting. Preț: 810 RON.

Tricou Paul & Shark Competition din bumbac egiptean. Preț: 810 RON.

Ochelari cu lentile polarizate pentru a absorbi lumina 
cu un înalt grad de confort. Preț: 681 RON.

Șapcă Paul & Shark Competition 100% nylon 
cu interior bumbac 100%. Preț: 621 RON.

Geantă 100% poliester cu inserții 
piele bovină. Preț: 1.099 RON.

Pulover Three in one Kompact 
Tehnology. Preț: 1.099 RON.
Cămașă 100% bumbac egiptean. 
Preț: 787 RON.

Pantofi 100% piele bovină, talpă cauciuc 
antiderapantă. Preț: 1.518 RON.
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MITSUBISHI ASX DRIVEDRIVE MITSUBISHI ASX

A legerea unei 
mașini noi devine 
din ce în ce mai 

dificilă. Și nu pentru că 
am duce lipsă de mașini 
bune, ci din contră. Există 
o teorie conform căreia 
multitudinea de opțiuni 
pe care o avem astăzi ne 
îngreunează viața, în loc să 
o simplifice. Și tind să cred 
din ce în ce mai serios în 
această teorie. De exemplu, 
dacă acum 20 de ani voiai 
o mașină nouă, opțiunile 
erau extrem de limitate. 
Astăzi, nu numai că ai 
la dispoziție vreo câteva 
zeci bune de producători, 
dar fiecare dintre acești 
producători are la rândul 
său o gamă de modele cât 
se poate de diversificată 
pe care o pune pe tavă 
clientului său. Totuși, dacă 
ai reușit să faci o listă cu 
nevoile și cerințele pe care 
le ai de la noua ta mașină, 
atunci lista variantelor se 
restrânge considerabil. Iar 
dacă pe lista respectivă se 
regăsesc spațiul, caracterul 
practic și fiabilitatea, alături 
de un motor puternic și 
eficient, care să beneficieze 
și de ajutorul unei tracțiuni 
integrale, ai rămas pe listă 
cu doar câteva variante. 
Iar pentru a îți ușura și 

E ușor să te pierzi în marea 
de mașini noi disponibile pe 
piață. Mitsubishi ASX e aici 

pentru a se asigura că vei face 
alegerea corectă.

Text: Andrei Barbu
Foto: Cars Photo

mai mult treaba, noi îți 
propunem să arunci o 
privire în curtea celor de la 
Mitsubishi, pentru că noul 
ASX are de partea sa toate 
atuurile necesare pentru a te 
convinge.

Modelul de test este 
echipat cu motorizarea de 
top, de 2,2 litri, diesel și 
beneficiază de aportul unei 
transmisii automate cu șase 
rapoarte. Puterea maximă 
dezvoltată în acest caz este 
de 150 de cai-putere, iar 
momentul motor maxim 

CERERE 
ȘI

OFERTĂ
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este de 360 Nm, disponibil 
de la numai 1.500 rpm. 
Astfel, beneficiind și 
de aportul tracțiunii 
integrale, ASX accelerează 
de la 0 la 100 de km/h în 
10,8 secunde și obține o 
viteză maximă de 190 km/h. 
Lăsând la o parte datele 
de pe fișa tehnică, ASX 
este genul de mașină 
care te va surprinde. 
Elasticitatea motorului, 
setările transmisiei, dar 
mai ales valoarea cuplului 
motor sunt atuurile pe 
care ASX se bazează atunci 
când vine vorba despe 
comportament dinamic. 
Iar sistemul de tracțiune 
integrală, nepermanentă, 
livrează toată aderența 
necesară pentru a oferi 
ASX-ului un comportament 

rutier mai apropiat de cel 
al unei compacte decât 
de cel al unui crossover. 
Da, știu, nu-ți vei lua un 
ASX pentru „raliuri“ între 
școala copiilor și birou, dar 
mașina e surprinzător de 
agilă. În plus, atunci când 
vei vedea pe computerul 
de bord un consum mediu 
de sub 6,0 l/100 km, s-ar 
putea să uiți de motoarele 
mai mici. Cu atât mai mult 
cu cât aici vorbim totuși 

despre un crossover spațios, 
cu transmisie automată și 
tracțiune integrală.

Desigur, în cazul unei 
mașini din această clasă 
te interesează și cum e în 
interior, cât spațiu are, cum 
e portbagajul și care sunt 
dotările. Ei bine, la acest 
capitol ASX chiar punctează 
foarte bine. Dispui de 
suficient spațiu pentru tot ce 
ai putea avea nevoie, inclusiv 
pentru un weekend la Ikea. 

Volumul portbagajului este 
de 416 litri, iar rabatând 
bancheta spate vei obține un 
volum de 1.193 de litri. În 
plus, portbagajul are o podea 
dublă care ascunde la rândul 
ei un alt spațiu de depozitare. 
Iar la capitolul dotări, ASX 
excelează. Trapă panoramică, 
sistem de navigație, cameră 
pentru mersul cu spatele, 
tapițerie din piele, xenon... 
iar lista poate continua. 
Pur și simplu, ASX poate 
fi echipat cu aproape tot ce 
ți-ai putea dori.

Așa cum spuneam și 
la început, alegerea unei 
mașini noi se poate dovedi 
dificilă. Dar dacă știi ce vrei 
și te-ai hotărât asupra unui 
crossover, atunci ASX ar 
putea să te scape de chinul 
căutărilor •

MITSUBISHI ASX A/T 2.2 DID 4WD

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 27.048 euro
PUTERE (CP/rpm): 150/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 360/1.500
0-100 km/h (s): 10,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 190
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,8
EMISII CO2 (g/km): 153

EXCELENȚĂ Accelerațiile în reprize 
și nivelul de aderență sunt atuul.

Lista de dotări a lui Mitsubishi ASX este extrem de 
curpinzătoare, astfel că mașina poate fi echipată cu 
mai toate sistemele care ți-ar putea trece prin minte.

DRIVE MITSUBISHI ASX
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FASHION

  Volvo P1800 este o mașină legendară, așa că 
indiferent dacă ești fan Volvo sau nu, această 
macheta trebuie să facă parte din colecția ta. 
Macheta este construită la scară 1:87 și vine, așa 
cum trebuie, pe un „piedestal“. Preț: 38.70 euro

Orice brand premium care ține la 
imaginea sa de marcă trebuie să le 
prezinte fanilor și altceva în afară  
de mașini, iar producătorul  
suedez a înțeles perfect acest  
lucru și ne încântă cu  
o serie de accesorii și  
obiecte de colecție.

VOLVO
Lifestyle

Klippan aduce în familia  
Volvo o pătură ce 

combină tradiția celor 
130 de experiență cu un 

design modern. Fabricată 
în proporție de 60% din 
lână merino și 40% lână 

de miel, această  
păturică te va face  
să uiți de răcoare.
Preț: 89.30 euro

Ochelarii de soare creați  
de Vasuma sunt unisex 
și se potrivesc oricărei 

ocazii. Culoarea 
navy-blue și forma 

„aviator“ dau naștere 
unor ochelari retro, cu 

lentile polarizate de 
înaltă calitate, numai 

buni pentru a conduce 
în zilele însorite.

Preț: 109.10 euro

by

  Cu toții avem 
nevoie de un 
breloc, iar Volvo 
ne prezintă unul 
personalizat. Din 
sticlă, în forma 
unui Volvo V40 
și vine legat de o 
curea din piele, 
alături de un charm 
din metal ce poartă 
logo-ul Volvo. 
Preț: 19.60 euro

  Un portofel frumos desenat de brand-ul suedez 
Sandqvist, din piele. În interior ai loc pentru 
șase cărți de credit, dar și pentru bacnote. Iar 
mărunțișul are un compartiment separat, închis 
cu fermoar. Preț: 66.50 euro

  Speed in Sweden 
este singura carte ce 
aduce omagiu celor 
peste 100 de ani de 
motorsport suedez. 
Este disponibilă în 
engleză și suedeză 
și prezintă peste 150 
de fotografii unice. 
Preț: 11.80 euro
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ADVERTORIAL

În luna femeilor, Adrian Perjovschi și Jovsky Studio propun domnilor variante pentru 
a le face pe doamne să arate impecabil. Machiajul este una dintre provocările fiecărei 

femei. Cum să-mi aleg fardurile? Cât de machiată trebuie să fiu? Sunt doar câteva dintre 
întrebările pe care domnii trebuie să le suporte atunci când doamnele ies în societate.

Un machiaj de zi, luminos și curat ce pune accent pe naturalețe și 
scoate în evidență frumusețea nativă este ușor de realizat chiar 
și acasă. Sprâncenele contribuie la echilibrul estetic al întregii 
fizionomii, iar genele dese, negre și curbate dau fermitate și 
hotărâre privirii. Tehnica este simplă – colțul ochiului este alungit 
cu eye-liner, iar pentru pleoape este folosit un fard metalizat.

Pentru serile de 
primăvară, Cristina 
vă propune un 
machiaj misterios cu 
multe nuanţe de mov 
și culori electrice. 
Poate fi realizat prin 
conturarea ochiului 
și a pliului pleoapei 
cu nuanţe de mov, 
iar spre coada 
ochiului se aplică 
diverse nuanţe de 
lila. Pentru un aspect 
fresh, pe pleoapa 
mobilă se adaugă 
verde praz irizat.

Petrecerile tematice de primăvară au nevoie de atenţie specială. Pen-
tru ele, Cristina vă propune o variantă de machiaj care vă va face pie-
sa centrală a petrecerii. Un machiaj viu colorat, demn de un carnaval 
al culorilor. Ploapa este conturată în albastru și galben, iar genele 
verzi întregesc peisajul viu colorat. Portocaliul folosit la machiajul 
buzelor și al pleoapelor armonizează și încălzește trăsăturile feței.

CRISTINA BÎRSAN a fost pasionată de coloristică încă din 
copilărie. La 18 ani a absolvit prima școală de make-up, 
Kruger-Brent, iar apoi s-a specializat la Londra în machiaj 

semipermanent. În paralel, a 
urmat cursuri de perfecţionare 
în tehnica acuarelei. Auto-
depășirea și perfecţionarea 
permanentă sunt crezurile 
după care se ghidează Cristina. 
Doar un profesionist adevărat 
poate ajuta doamnele și 
domnișoarele să-și regăsească 
încrederea în ele și să se simtă 
speciale și frumoase.

ADRIAN PERJOVSCHI a fost, cu siguranță, cel 
mai căutat hairstylist al anului 2013. Oameni de 
televiziune, fotomodele sau vedete din showbiz 
și-au desăvârșit prezența pe scena publică cu 
coafuri semnate Adrian Perjovschi. Adrian Perjovschi 
conduce Jovsky Studio. Pe el și echipa lui îi găsiţi 
pe strada Virgil Madgearu 27, Complex Persepolis, 
corp B, parter, apart. 203, sector 1, București.
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N u pot să mint, încă 
n-am ajuns la vârsta 
la care mașinile de 

familie să mă atragă. Câtuși de 
puțin. De fapt, am testat noul 
Renault Scenic XMOD doar 
pentru că are un mod deștept 
de tracțiune și pentru că pe 
laterale scrie BOSE. Acest 
din urmă lucru nu înseamnă 
neapărat că e și bine, ci doar 
că mi-a strânit curiozitatea. 
Vă dați seama că după 
coupe-uri bavareze, nipone, 
chiar și după compacte de 
clasă medie, un MPV nu 
prea are cum să mă atragă. 
Dar încerc să rămân obiectiv. 

Motorizarea de test este 
1.6 dCi, în versiunea de 
130 de cai-putere, cuplat unei 
transmisii manuale cu șase 
rapoarte. Cuplul este generos, 

de 320 Nm, așa că mașina 
nu este deloc leneșă sau 
lentă, așa cum te-ai aștepta. 
Din contră chiar, este destul 
de „fâșneață“ și accelerează 
de la 0 la 100 km/h în 
10,3 secunde, ceea ce nu e 
deloc rău. Viteza maximă 
este și ea destul de ridicată, 
de 195 km/h. Prin urmare, 
Scenic XMOD este o mașină 
pentru care performanțele 
dinamice, deși puțin 
importante pentru MPV, nu 
sunt chiar de neglijat. La fel 
de onest este și faptul că orice 
viraj cu Scenic este o plăcere 
doar dacă ești masochist, 
dar să recunoaștem acum, 
nu pentru asta a fost făcută 
mașina. Ea a fost concepută 
pentru spațiu, vacanțe și 
copii, dar și pentru escapade 

în afara asfaltului, fie că 
vorbim de un mic drum 
forestier sau de un drum 
acoperit de zăpadă. Iar 
atunci când iei în calcul 
scopul mașinii, îți dai seama 
că francezii au nimerit-o. 
Interiorul este primitor, 
confortabil și interesant 
desenat, iar spațiul va fi 
ultima ta grijă cu această 
mașină. Sistemul XMOD 
aduce în premieră sistemul de 
tracțiune Extended Grip. Nu, 
nu e vorba despre tracțiune 
integrală așa cum ai fi fost 
tentat să crezi, ci despre 
două moduri inteligente de 
tracțiune pentru puntea față. 
Practic, prin intermediul 
unui buton rotativ poți 
alege între modul „Expert“ 
– sistemul acționând doar 

asupra modului de frânare – 
și modul „Loose Ground“ 
prin care mașina intervine și 
asupra sistemul de frânare, 
dar și asupra cuplului motor. 
Desigur, există și modul 
„Road“ pentru, evident de 
altfel, drum întins. 

În concluzie, Scenic 
XMOD este un MPV extrem 
de versatil, destul de rapid și 
cu un sistem de tracțiune cel 
puțin interesant •

Nu ne dăm în vânt după mașinile 
de familie, dar au și ele avantajele lor. 

Atunci când ai copii, desigur.
Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

DRIVE RENAULT SCENIC XMOD

RENAULT SCENIC XMOD

DATE TEHNICE
PREȚ de listă (cu TVA): 22.561 euro
PUTERE (CP/rpm): 131/4.000
CUPLU (Nm/rpm): 320/1.750
0-100 km/h (s): 10,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 195
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,4
EMISII CO2 (g/km): 114

PREGĂTIȚI COPIII!
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Teoretic, cu cât tehnologia avansează, cu atât 
mașinile ar trebui să fie mai bune. E clar, sunt mai 
rapide, dar oare devin cu adevărat și mai bune?

O să fiu sincer și 
am să vă spun că 
n-am privit cu ochi 

buni schimbarea gamei de 
către BMW. N-am înțeles 
de ce Seria 3 Coupe s-a 
transformat în Seria 4, așa 
cum n-am înțeles nici de ce 
M3 Coupe și Cabrio s-au 
transformat în M4 Coupe și, 
respectiv, Cabrio. Nu m-am 
prea bucurat nici când am 
aflat că noile M-uri, 3 și 4, 
vor renunța la V8-ul normal 
aspirat în favoarea unui 
3,0 litri, supraalimentat. 
Poate sunt eu mai reticent 
cu schimbările sau poate am 
îndrăgit prea mult vechile 
modele pentru a trece cu 
ușurință peste schimbarea de 

generații. Cert e însă că nu 
aveam prea mari așteptări 
de la testul cu Seria 4 435i 
xDrive. Îmi suna a altă 
mașină sport, dar ca toate 
celelalte. Cu atât mai mult 
cu cât micile derapaje – în 
care stă de cele mai multe 
ori farmecul unei mașini 
de acest gen – păreau 
să fie complet eliminate 
prin adăugarea tracțiunii 
integrale. Nu spun că 
tracțiunea integrală nu are 
beneficiile ei, spun doar că, 
pentru mine, tracțiunea 
spate va rămâne întotdeauna 
un deliciu. Dar, acum, după 
ce testul s-a încheiat, îmi 
dau seamă că nu prea aveam 
dreptate. 

De fapt, eram atât de 
departe de realitate, încât 
primul contact cu 435i 
m-a resetat complet. Și 
asta se întâmpla cu mult 
timp înainte de primul 
viraj. Simplul fapt – spun 
simplu când probabil e 
foarte complicat – că ai la 
dispoziție cu cuplu uriaș, 
400 Nm, disponibil de la 
1.200 rpm, până la 5.000 
rpm e uimitor. Nu cred să 
mai fi întâlnit o curbă de 
cuplu ce se întinde pe o plajă 
atât de generoasă de turații. 
Iar puterea, ei bine, puterea, 
cu ai săi 306 CP apare la 
5.800 rpm! Iar pentru asta 
nu eram pregătit. Așteptam 
un propulsor cu moment 

motor mare și de jos, dar 
atât de mare și pentru 
atât de mult timp... Pur și 
simplu, indiferent de treaptă 
și de viteză, lipind pedala 
de accelerație de podea, 
mașina se agață de asfalt și 
accelerează. Și nu e forță 
brutală, care să bruscheze, 
e o forță liniară, care pare 
că nu rămâne fără suflu 
niciodată. Iar sunetul, 
alături de această forță ce 
creează dependeță te fac 
să renunți la prejudecăți și 
să accepți schimbarea încă 
înainte de a parcurge primul 
viraj. Și profiți de drumul 
drept pentru a te obișnui 
cu mașina, cu felul în care 
livrează această putere și 

Text: Andrei Barbu
Foto: Cars Photo

DAY IN,
DAY OUT

BMW SERIA 4 DRIVEDRIVE BMW SERIA 4
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BMW SERIA 4 435XI

DATE TEHNICE
PREȚ (cu TVA): 52.948 euro
PUTERE (CP/rpm): 306/5.800
CUPLU (Nm/rpm): 400/1.200
0-100 km/h (s): 4,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 250
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,8
EMISII CO2 (g/km): 181

EXCELENȚĂ Pofta nebună pe care 
o are motorul pentru turații înalte.

După ce am condus această 
mașină nu pot să mă gândesc 
decât la cât de bun și de rapid 
poate fi noul BMW M4 Coupe.

cu pofta nebună pe care 
motorul ăsta o are pentru 
turații înalte. Dar primul 
viraj vine destul de repede 
așa că e timpul pentru testul 
adevărat. Un drum virajat, 
cu asfalt impecabil, dar 
acoperit în mare parte cu 
material antiderapant rămas 
de peste iarnă. 

Cu siguranța omului care 
le știe pe toate, cu încrederea 
pe care tracțiunea integrală o 
oferă, dar și cu nerăbdarea de 
a împinge mașina la limită, 
uit de modul Sport și activez 
direct modul Sport+ și, 
pentru nevoia de adrenalină, 
decuplez sistemul electronic 
de stabilitate de tot. 
Și accelerez. Puternic. 
Am trecut transmisia în 
modul manual, dar nu apuc 
să schimb singur, o face 
mașina pentru mine. Pur și 
simplu, motorul se turează 
prea repede, așa că nu am 
timp să schimb eu, ating 
limitarea de turație și mașina 
schimbă singură. Și face 
asta atât de bine, atât de 
repede, încât nu ai cum să 
nu te îndrăgostești de cutia 
asta. Mașina este echipată 
cu transmisia automată 
Sport, ce costă în plus cam 
2.500 de euro, dar care face 
toți banii. Are opt trepte, dar 
trece prin ele atât de repede 
și cu așa precizie încât stai 
să te întrebi ce rost își mai 
are o cutie manuală. Viraj 
de stânga, în urcare, destul 
de strâns, dar urmat imediat 

de altul, de dreapta. Frânez 
puternic, atât de puternic 
încât blochez roțile și 
luminile de avarie se aprind, 
ca în cazul unei frânări de 
urgență. Nu mă așteptam 
la forța asta de frânare, nu 
acum când asfaltul e acoperit 
cu nisip. Dar sistemul de 
frânare este și el opțional, 
„M Sport brake“ și costă 
puțin peste 700 euro. 
Îndrept mașina spre viraj, 
puțin timid ce-I drept, dar 
stă ca pe șine. Așa că prind 
curaj și accelerez puternic 
în mijlocul virajul, pregătit 
pentru cel de dreapta care 
urmează. Transmisia a rămas 
în treapta a doua, așa că 
mașina accelerează brutal. 
Vrea să derapeze, dar roțile 
față mușcă din asfalt și pun 
mașina pe trasă. Urmează o 
linie drepată, așa că rămân 
cu accelerația la podea. 
Sunet superb de eșapament 
încins, ating padela din 
spatele volanului, dau a 
treia și imediat frânez brusc, 
retrogradez, înscriu mașina 
pe viraj și accelerez. Spatele 
e pe nisip și derapează, dar 
nu brusc, nu necontrolat, ci 
lin, aproape în slow-motion 
și redresez repde printr-o 
contrabracare. Adrenalina 
crește, încrederea la fel și 
creierul e plin de endorfină. 
Nu mă pot opri și nu vreau. 
Mașina asta a depășit toate 
așteptările mele și mă face 
să mă gândesc cu frică la ce 
poate noul M4 •

Pachetul M ce include printre altele, elemente 
aerodinamice, jante M pe 18 inch, scaune 
față sport, finisaje în interior din aluminiu și 
volanul M, este o opțiune contra cost pentru 
care trebuie să plătești în plus 3.263 de euro.

Sport+, Sport, Comfort și Eco Pro 
sunt cele patru moduri ale sistemului 
„Driving Experience Control“ și fiecare 
dintre ele afectează diferit răspunsul 
motorului, schimbările de trepte sau 
setările sistemul de control al tracțiunii.

BMW SERIA 4 DRIVEDRIVE BMW SERIA 4
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TOYOTA GT86 DRIVE

...pentru o mașină care să fie făcută 
pentru cei ce îndrăgesc experiența de 
a conduce o mașină onestă, simplă, 

echilibrată, constuită special  
pentru cel de la volan.

puntea spate prin 
intermediul unei transmisii 
manuale cu șase rapoarte. 
Iar mașina are doar puțin 
peste 1.300 de kilograme. 
Așa că accelerează de la 0 la 
100 km/h în 7,6 secunde și 
merge pe viraje ca un tren 
pe șine. Nu, nu un tren 
CFR, ci un tren japonez. 
Unul din acelea care nu 

întârzie niciodată. Direcția, 
suspensia, transmisia și 
frânele sunt așa cum trebuie 
să fie. Mașina e rigidă, dar 
asta înseamnă mai multă 
plăcere pentru șoferul din 
tine. Direcție greoaie, dar 
rapidă și foarte precisă, astfel 
încât curbele sunt o plăcere. 
Iar transmisia e de vis. Un 
„clanc“ se aude la fiecare 

DRIVE TOYOTA GT86

ERA ȘI  
TIMPUL...

I ubesc mașinile simple. 
Ușoare, micuțe, cu 
motoare normal 

aspirate, transmisii manuale 
și tracțiune spate. Doar 
că ele au cam început 
să dispară. Normele de 
poluare, eficiența, stratul 
de ozon, downsizing-ul, 
urșii panda, marketingul, 
cangurii, nu știu cine sau 

ce a dus la asta, însă ele 
au început să dispară de 
pe liniile de producție. 
Toate lumea se bate în 
piept cu motoare mici, dar 
supraalimentate, cu transmii 
cu zece trepte și sisteme de 
direcție electrice astfel încât 
să scadă consumul și emisiile 
poluante. Iar partea proastă 
e că mai toți producătorii 

au început să uite de noi, 
ăștia care încă vrem să 
simțim acea conexiune 
cu mașina, pentru care 
rigiditatea suspensiei nu e o 
corvoadă, ci o plăcere, noi, 
cei care preferăm oricând să 
mestecăm în cutia manuală 
și ne bucurăm când există 
o pedală de ambreiaj. Noi, 
cei care punem preț pe 
experiența de a conduce – și 
mă refer aici la experiența 
cea mai pură de a conduce 
– am început să fim 
considerați „de nișă“. Și 
tocmai de asta, când am citit 
prima oară despre Toyota 
GT86 am simțit fluturași în 
stomac ca o adolescentă care 
e invitată la balul bobocilor. 

Să fie oare adevărată? Chiar 
să apară o nouă mașină 
simplă, cu tracțiune spate? 
Un coupe accesibil, dar 
performant? Ei bine, da, a 
apărut. Și tare mă bucur. 
Și cine ar fi crezut că el o 
să apară chiar de la Toyota, 
de la producătorul cel mai 
implicat în treaba eco? Da, 
da, și Subaru a avut ceva de 
spus în povestea asta, dar 
mașina are sigle toyota și se 
cheamă GT86. Și sloganul ei 
este „The thrill of driving“. 

Deci, cum merge? Exact 
așa cum mă așteptam. 
Un motor boxer, cu patru 
cilindri, de 2,0 litri ce 
dezvoltă 200 de cai-putere, 
duce cei 205 Nm către 

GT86 pare o mașină venită din 
jocurile video, prea bună ca 
să fie adevărată. Dar e reală și 
o găsiți în curte la Toyota.

TOYOTA GT86

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 33.003 euro
PUTERE (CP/rpm): 200/7.000
CUPLU (Nm/rpm): 205/6.400
0-100 km/h (s): 7,6
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 226
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,8
EMISII CO2 (g/km): 181

schimbare și tu simți că faci 
parte din mașină. Da, nu 
e un supercar, dar pentru 
pasionatul auto e o mașină 
extraordinară. E simplă, 
rapidă și foarte dinamică. 
De fapt, e fix așa cum un 
coupe cu tracțiune spate 
trebuie să fie. Superb! •

Până să apară GT86 
și eu mâ simțeam ca 

o benzinărie părăsită, 
uitat de mașinile care 
contează cu adevărat.

Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo
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C ei de la Audi 
ne-au obișnuit cu 
o prestație foarte 

bună, iar noul Audi A3 
Sedan nu va excepție. Și nici 
nu ar fi avut cum să facă 
din moment ce oamenii 
de la Audi își bun baze 
serioase pe cifrele de vânzări 
pe care noua versiune le 
poate obține. Sau pe care, 
cel puțin teoretic, noul A3 
Sedan le-ar putea obține. 
Așadar, ce e diferit la 
noul A3 Sedan față de A3 
Sportback? Păi, mai nimic. 
De la volan totul pare la 
fel. Design interior, poziție 
la volan, echipamente, 
totul e exact la fel. Doar 
din afară diferența se 
observă. Și nici ea nu e 
mare. Constă doar într-un 
portbagaj. Dar mașina arată 
foarte bine. Este elegantă, 
frumoasă, dinamică și 
extrem de atractivă. E poate 
cel mai frumos sedan din 
această clasă disponibil 
pe piață. Iar acest lucru 
contează. Cu atât mai mult 

cu cât și interiorul este, 
probabil, cel mai frumos 
și mai bine construit din 
această clasă. Materiale de 
top, finisări de excepție 
și butoane pe care nu te 
mai saturi să le atingi. 
De exemplu, în comparație 
cu BMW Seria 1, A3 pare 
venit din altă lume. Cu 
un nou desen al consolei 
centrale și cu un nou 
aranjament al ecranului 
aferent sistemului MMI, în 
interior A3 Sedan pare mult 
mai „dichisit”, mai aerisit 
și, din acest motiv, mai 
spațios. Pur și simplu, este 
mult mai elegant decât tot 
ce oferă concurenții săi în 
acest segment de piață. Dar, 
în această clasă, nu totul se 
rezumă la interior. Mai ales 
acum, când concurența este 
atât de serioasă. 

Prin urmare, noul 
Audi A3 Sedan trebuie să 
demonstreze că se descurcă 
la fel de bine și pe șosea. 
În cazul modelului de test, 
echipat cu propulsorul 

1.4 TFSI ce dezvoltă 140 de 
cai-putere și beneficiază de 
aportul transmisiei automate 
Stronic, cu șapte rapoarte, 
nu prea putem spune lucruri 
rele. Oricât de cârcotași 
am fi și de aspri în a judeca 
această mașină, e greu să 
găsești un defect. Chiar și 
în condițiile unui drum cu 
aderență foarte scăzută, A3 
reușește să combine toate 
sistemele inteligente pe care 
le are la dispoziție pentru a se 
agăța de asfalt și pentru a te 
lăsa să te bucuri de mașină. 
Sprintul de la 0 la 100 km/h 
durează doar 8,4 secunde, 
iar viteza maximă este de 
aproape 220 km/h. Pe lângă 
asta, transmisia este absolut 
minunată, fie că o folosești 
în modul Drive, fie în 
modul Sport, fie că alegi să 
schimbi treptele manual prin 
intermediul padelelor din 
spatele volanului. De fapt, 
A3 Sedan se conduce atât de 
bine, încât, de la volan, nici 
nu îți vei da seama că te afli 
totuși într-o minilimuzină 

premium. Cât despre 
rafinament și confort, ele 
sunt ca acasă. Totul decurge 
lin și elegant, cu doar un 
sunet de motor frumos 
atunci când accelerezi mai 
puternic. Dacă înainte de 
test aveam dubii legate de 
succesul noii versiuni A3, 
acum îmi este clar. Audi A3 
Sedan e poate cea mai bună 
mașină din clasa sa •

AUDI A3 SEDAN DRIVEDRIVE AUDI A3 SEDAN

Strategiile de marketing intervin adesea în gama unui producător. Acesta 
a fost și cazul lui Audi A3 Sedan, dar atunci când marketingul este susținut 

de inginerie și tehnică la cel mai înalt nivel, rezultatul este excelent.
Text: Andrei Barbu
Foto: Cars Photo

AUDI A3 SEDAN 1.4 TFSI STRONIC

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 31.030 euro
PUTERE (CP/rpm): 140/5.000
CUPLU (Nm/rpm): 250/1.500
0-100 km/h (s): 8,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 217
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,7
EMISII CO2 (g/km): 109

EXCELENȚĂ Tehnologia Cylinder 
on demand reduce substanțial 
consumul de comustibil.

BARONUL

ROȘU
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D acă nu vrei 
o mașină de 
fițe, care să 

impresioneze prin design 
sau prin tot felul de 
gadgeturi inutile, înseamnă 
că faci o alegere rațională, 
nu una bazată pe pasiune. 
Mai ales dacă ești tânăr 
familist și ai trecut peste 
perioada decapotabilelor 
cu sute de cai-putere sau 
dacă ți-a venit mintea la 
cap și nu mai vrei SH-uri 
de prin Germania. Iar 
dacă motivele principale 
care te ghidează spre 
alegerea mașinii sunt 
prețul, spațiul și echiparea, 
toate drumurile duc către 
Hyundai. 

Hyundai i30 este o 
mașină rațională care 
îmi demonstrează, cel 
puțin mie, că raționalul 
poate fi chiar plăcut, nu 
doar util. E drept, nu e 
o mașină cu sclipici, dar 
nici rău nu arată. Are un 
design mai european decât 
mulți dintre concurenții 
săi și un motor diesel de 

1,6 litri care impresionează 
prin rafinament, putere 
și consum. Mai ai o 
transmisie manuală cu 
șase rapoarte, o direcție 
comunicativă asistată 
electric, disponibilă cu 
trei niveluri de răspuns 
(Confort, Normal și Sport), 
dar și foarte multe sisteme 
de siguranță activă și pasivă.

Varianta wagon aduce un 
interior generos, cu multe 
elemente inteligente care 
sporesc caracterul practic al 
mașinii. Odată ce rabatezi 
bancheta din spate, ai loc 
de schiuri, de placă, de 
bagaje, de câteva lăzi de bere 
și de căruciorul copilului. 
Și intră toate odată. Mai 
mult, versiunile de top ale 
lui i30 sunt echipate cu 
destule gadgeturi care să 
mulțumească un pasionat de 
tehnologie. Vorbim de cruise 
control, sistem de navigație, 
conectivitate Bluetooth, 
porturi auxiliare și multe 
altele. Toate acestea, la 
prețuri raționale și cu servicii 
postvânzare destul de bune •

Care sunt 
criteriile după 
care îți alegi o 

mașină? Consum, 
spațiu, echipare, 
siguranță și mai 

ales preț de 
achiziție? Atunci 

nu da pagina.

Text: Cosmin Barbu
Foto: Cars Photo

DRIVE HYUNDAI I30 SW

HYUNDAI I30 SW

DATE TEHNICE
PREȚ model testat (cu TVA): 22.063 euro
PUTERE (CP/rpm): 128/4.000
CUPLU (Nm/rpm): 260/1.900-2.750
0-100 km/h (s): 10,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 197
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,3
EMISII CO2 (g/km): 114

EXCELENȚĂ O mașină căreia 
merită să-i acorzi puțină atenție.

ALEGERI
RAȚIONALE
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STARCAR

Î n urmă cu trei ani, 
Mercedes-Benz avea 
să reinventeze o 

legendă. Noul „Gullwing“, 
așa cum este numit 
supercarul SLS AMG, 
reprezintă modelul iconic 
al producătorului german 
și este rezultatul colaborării 
strânse dintre Mercedes-Benz 
și divizia sport AMG. 

Vestea bună e că noul SLS 
AMG GT Final Edition este 
un model exclusiv, produs 
în unități limitate, ce va fi 
disponibil pe piață începând 
cu luna martie a acestui an. 
Vestea mai puțin bună este 
că denumirea aleasă pentru 
noul model este cât se poate 
de sugestivă. SLS AMG 
GT Final Edition are rolul 
de a încheia, într-un mod 

exclusivist, era dominației 
absolute a noului Gullwing. 

Disponibil atât în 
varianta coupe, cât și în 
variantă roadster, SLS AMG 
GT Final Edition are sub 
capotă un propulsor V8, 
aspirat normal, de 6,3 litri, 
care dezvoltă 591 CP la 
6.800 rpm și care oferă 
650 Nm la 4.750 rpm. 
Puterea este transmisă prin 
intermediul cutiei automate 
AMG SPEEDSHIFT 
DCT cu 7 rapoarte care 
beneficiază de patru moduri 
prin care treptele de viteză 
pot fi schimbate. Pe hârtie, 
ultimul model de SLS AMG 
accelerează de la 0 la 
100 km/h în 3,7 secunde, iar 
viteza maximă este limitată 
electronic la 320 km/h.

SLS AMG GT Final Edition

Nu doar designul exterior 
și tehnologia de ultimă 
generație au rolul de a 
satisface cele mai exigente 
așteptări. În interior, 
emblema AMG Final 
Edition – 1 of 350 montată 
pe consola centrală din fibră 
de carbon, volanul AMG 
Performance și scaunele din 
piele Exclusive sunt elemente 

care îți reamintesc constant 
că te afli într-o mașină cu 
adevărat specială. 

Modelul va avea un preț 
de aproximativ 230.000 de 
euro și va fi produs în doar 
350 de examplare. Odată ce 
vor fi construite, producția 
modelului SLS AMG va lua 
sfârșit, iar noul Gullwing va 
deveni, la rându-i, o legendă •

êêêêê Mercedes-Benz



N oua Mazda3 este, 
din punctul meu 
de vedere, una 

dintre cele mai importante 
evoluții venite din partea 
unui model compact. 
Și nu e vorba neapărat 
despre design. Cu toate 
că, indiferent de varianta 
de caroserie, hatch sau 
sedan, Mazda3 arată foarte 
bine. Este o mașină bine 
proporționată, care se bucură 
de un desen dinamic, poate 
chiar puțin agresiv. Dar cu 
adevărat impresionant este 
felul în care noua Mazda3 
arată în interior. Generația 
precedentă nu impresiona 
deloc la acest capitol, din 
contră, chiar dezamăgea, 
dar acum lucrurile s-au 
schimbat radical. Pur și 
simplu, noua Mazda3 
are un interior aproape 
premium. Da, materialele 
folosite nu ajung chiar la 
nivelul producătorilor de top 
precum BMW sau Audi, dar 
layout-ul, desenul, nivelul 

de echipare și impresia 
generală pe care ți-o lasă 
atingerea butoanelor și a 
comutatoarelor este extrem 
de plăcută. Da, se poate să 
fiu puțin subiectiv și se poate 
să-mi fi plăcut mașina puțin 
mai mult decât ar fi trebuit. 
Dar sistemul multimedia 
preia de la BMW și Audi 
interfața de acționare prin 

intermediul unui buton 
rotativ, iar meniul este 
foarte clar, intuitiv și foarte 
bine desenat.

Pe de altă parte, noua 
gamă de propulsoare este 
puțin surprinzătoare. Și spun 
asta pentru că acum, într-o 
vreme în care toată lumea 
se laudă cu downsizing-uri 
deștepte, cu motoare mici, 

pe benzină, supraalimentate, 
Mazda3 aliniază un motor 
de 2,0 litri în două variante: 
120 și 165 de cai-putere. 
Modelul de test este însă 
echipat cu motorul cel mai 
puțin puternic, de 1,5 litri 
ce dezvoltă doar 100 de 
cai-putere. Da, există și o 
versiune diesel, de 2,0 litri și 
150 CP, dar poți uita de ea. 

MAZDA3 SEDAN DRIVEDRIVE MAZDA3 SEDAN

Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

MAZDA3 G100

DATE TEHNICE
PREȚ de listă (cu TVA): 14.990 euro
PUTERE (CP/rpm): 100/6.000
CUPLU (Nm/rpm): 150/4.000
0-100 km/h (s): 10,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 185
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,0
EMISII CO2 (g/km): 118

EXCELENȚĂ Sașiul, suspensia, 
direcția sunt foarte bine 
setate, astfel că mașina se 
conduce foarte bine.

SCHIMBARE
RADICALĂ

Revenind la modelul nostru 
de test, e clar că așteptările 
de la un motor de 1,5 litri 
normal aspirat nu pot fi 
prea ridicate. Însă chiar și în 
cazul acesta Mazda3 e foarte 
bună. Da, trebuie să turezi 
mașina mult și bine pentru 
a reuși să accelerzi decent, 
dar motorul este silențios și 
zgomotul său nu este deloc 

deranjant. Din contră, mie 
mi s-a părut că seamănă cu 
cel al unei motociclete, dar 
cu volumul la 5%. Să nu 
mă înțelegeți greșit, mașina 
nu e nici pe departe rapidă, 
dar reușește să accelereze 
de la 0 la 100 km/h în sub 
11 secunde. În plus, odată 
ce ai prins viteză e foarte 
ușor să o menții. Șasiul, 

direcția, sistemul de frânare 
și suspensia de lasă să te 
bucuri de orice viraj, chiar 
dacă nu vei bate niciun 
record. Per total, Mazda3 
e o mașină „mișto“. Bine 
echipată, frumoasă și, cel 
mai important, e o mașină 
pe care îți va face plăcere 
să o conduci, indiferent de 
drum. Da, are doar 100 de 

cai-putere, dar compensează 
cu tot ce înseamnă 
dinamism. În plus, cu doar 
100 CP, riscul să iei amenzi 
prea mari e mic •
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Materiale bune, un desen foarte plăcut și 
câteva sisteme care seamnă aproape leit cu 

cele ale producătorilor germani cu pretenții.

De puține ori o compactă a reușit 
să se facă atât de plăcută.  
Mazda3 pare că vine în clasă  
cu toate argumentele Golf-ului, 
dar și ceva în plus.
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C u toții vrem o 
mașină puternică, 
deșteaptă, spațioasă, 

foarte bine echipată, dar 
care să consume puțin și, 
dacă se poate, să fie atentă 
și la mediul înconjurător. 
Acestea fiind spuse, 
variantele nu sunt deloc 
multe, iar dacă vrei ca 
mașina ta să dispună și de 
tracțiune integrală, să fie 
propulsată de un motor pe 
benzină și să fie și un SUV, 
atunci, practic, ai o singură 
variantă la dispoziție. Și ea 
se cheamă Lexus RX 450h. 

Practic, cu RX 450h ai 

la dispoziție un sistem de 
propulsie hibrid, care are 
la bază un V6, de 3,5 litri, 
normal aspirat, ce dezvoltă 
249 de cai-putere și un 
moment motor maxim de 
317 Nm. Dacă lucrurile 
s-ar rezuma aici, atunci 
cerințele mai sus menționate 
nu ar fi deloc îndeplinite. 
Din fericire, RX 450h 
beneficiază și de aportul 
a două motoare electrice, 
care lucrează împreună 
cu motorul pe benzină, 
reușind să ofere o putere 
maximă combinată de 
299 de cai-putere. În aceste 

condiții, mașina accelerează 
de la 0 la 100 km/h în doar 
7,8 secunde, are o viteză 
maximă de 200 km/h și 
obține un consum mediu 
6,3 l/100 km, emițând 
doar 145 grame CO2/km. 
Prin urmare, performanțele 
dinamice ale acestui SUV 
sunt demne de luat în 
calcul, cu atât mai mult cu 
cât modelul nostru de test 
este echipat și cu pachetul 
F Sport ce aduce cu sine 
un plus de agresivitate 
în design-ul RX-ului. În 
plus, suspensia controlabilă 
electronic oferă celui aflat la 

DRIVE DRIVE LEXUS RX 450H

LEXUS RX 450H

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 66.230 euro
PUTERE MAXIMĂ TOTALĂ (CP): 
299
CUPLU MOTOR BENZINĂ (Nm/rpm): 
317/4.800
0-100 km/h (s): 7,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 200
CONSUM MEDIU (l/100 km): 6,3
EMISII CO2 (g/km): 145

EXCELENȚĂ  Sistemul hibrid de 
propulsie.

volan să aleagă între patru 
setări diferite ale înălțimii 
gărzii la sol și, atunci când te 
deplasezi cu viteză ridicată, 
mașina “coboară” automat 
pentru a îmbunătății 
dinamica, emisiile poluante 
și consumul de combustibil. 
Transmisia automată, cu 
variator continuu de turație, 
are grijă să răspunde mereu 
la comenzile tale și, deși nu 
este la fel de rapidă precum 
transmisiile cu dublu 
ambreiaj, reușește să ofere 
un plus la capitolul confort, 
dar și să eficientizeze 
emisiile și consumul. 

Și pentru că RX450h nu 
duce lipsă de tehnologie, ai 
la dispoziție și patru moduri 
diferite de rulare: Eco, EV, 
Snow și Sport. 

Selectând modul EV, 
SUV nipon se poate deplsa 
exclusiv propulsat de 

motoarele electrice, caz în 
care consumul și emisiile 
devin zero. Da, e adevărat, 
distanțele pe care RX450h le 
parcurge exclusiv în modul 
electric nu sunt foarte mari, 
iar viteza este limitată în 
jurul a 40 km/h, dar în 

traficul urban, economia 
este considerabilă.

La capitolul confort 
și rafinament, RX450h 
excelează printr-o 
silențiozitate impresionantă, 
dar și printr-un interior 
spațios și foarte bine 
echipate. Dotările sunt 
aproape nelimitate și include 
cam tot ce ți-ar putea 
trece prin cap. Așadar, 
ai la dispoziție un SUV 
cu aproape 300 CP, cu 
un consum de compactă 
și echipare de limuzină 
premium. Ce altceva ți-ai 
mai putea dori? •

DRIVE LEXUS RX 450H DRIVE

Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

Nu putem spune că un SUV hibrid poate reduce 
distrugerea stratului de ozon, dar conducând 
unul te vei simți mult mai bine. Cu atât mai 
mult cu RX450h face eforturi pentru a reduce 

pe cât posibil emisiile poluante.

SUVECO
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GADGET

FOTOFILIA

Tuturor ne place să facem poze. Fie că 
e vorba despre amintire din vacanță, 
despre mașini, despre animale sau 
despre viața de zi cu zi. Și pe lângă 
asta, ne place să ne lăudăm cu pozele 
noastre pe rețelele de socializare. Așa 
că noi am făcut o selecție a DSL-urilor 
care te vor ajuta să faci fotografia 

perfectă și 
o să o arăți 
lumii întregi 
în cel mai 
scurt timp.

GADGET

DSLR, mirrorless sau compact? 
Dacă nu ești hotărât, îți prezentăm 
câteva variante care te pot lămuri.

Nikon Df este o reinterpretare a clasicelor aparate Nikon 
cu montură F, dar dispune de toată tehnologia modernă. Un 
senzor full frame de 16,2 Mpx, asemănător cu cel întâlnit pe 
Nikon D4, un procesor de imagine foarte rapid – EXPEED 3 – și 
fotografiere în rafală cu până la 5,6 cadre/secundă. Plus un sistem 
de focalizare cu 39 de puncte, dar și un vizor cu pentaprismă 
cu acoperire de 100% a cadrului. Adaugă aici și design-ul 
impresionant și, după ce tragi linie, descoperi un DSLR de excepție. 
Preț: 13.999 lei, cu obiectiv 50 mm f1.8

Fujifilm X100S. Un aparat compact, cu o greutate de numai 405 
grame, cu un senzor de 16 Mpx, capacitate de rafală de șase cadre/
secundă, ce vine echipat cu obiectivul Fijinon 23 mm f/2, echivalentul 
a 35 mm în format 135. Pentru transfer rapid al pozelor către un 
dispozitiv inteligent, compatibilitatea cu Eye-Fi este tot ce îți trebuie.
Preț: 4.999 lei

Samsung NX300. Este o variantă accesibilă și vine cu senzor de 20.3 
Mpx, o viteză a obturatorului de până la 1/6000 s și cu rafală de 8,5 
cadre/secundă. În plus are WiFi integrat și câteva aplicații care îl fac 
destul de atractiv. Totuși, review-urile sunt destul de negative, așa că 
vă recomandăm să testați aparatul înainte de a lua o decizie.
Preț: 1.999 lei, cu obiectiv de kit 18-55 mm f/3.5-5.6

Olympus OM-D E-M10 ne-a atras 
atenția prin design-ul său retro 

modern, dar și prin senzorul de 16 Mpx 
și prin capacitatea de rafală de până la 

opt cadre/secundă. Vine 
și cu WiFi integrat, iar 
cu aplicația Olympus, 

disponibilă pentru 
iOS și Andoroid, poți 

controla aparatul prin 
intermediul telefonului 
sau tabletei. Aaa, da, 

filmează și 
Full HD. 

Preț: 2.899 lei 
body only

Panasonic Lumix DMC GM1 
este un aparat mirrorless foarte 
ușor, ce cântărește doar 204 
grame. Dispune de un senzor 
CMOS de 16 Mpx în format 
Micro Four Thirds și poate 
fi controlat prin intermediul 
ecranului tactil. Viteza obturatorului de până la 1/6000 s, sistemul de 
autofocus cu detectarea contrastului, dar și sistemul WiFi integrat îl 
transformă în aparatul ideal pentru vacanțe. 
Preț: 3.149 lei, cu obiectiv de kit 12-32 mm f/3.5-5.6



GENTLEMAN’S CAR WWW.GENTLEMANSCAR.RO65 � APRILIE 2014APRILIE 2014 � 64

STARBIKE

R NineT este, după 
cum îi spune și 
numele, un model 

care a apărut pentru a 
onora aniversarea celor 
90 de ani de când BMW a 
produs prima motocicletă 
(1923). Și, în cel mai pur 
stil BMW, folosește aceeași 
arhitectură a motorului și 
a transmisiei cu acel prim 
model, denumit R 32. 
Motorul boxer cu doi 
cilindri și transmisia cu 

cardan au devenit simboluri 
ale producătorului bavarez 
de motociclete și în 
R NineT, iau forma lor cea 
mai pură și mai elegantă cu 
putință. Noul roadster nu a 
apărut ca urmare a vreunui 
studiu de marketing, 
pentru a umple o nișă sau 
a satisface o anume cerere 
a consumatorilor, ci este 
pur și simplu o motocicletă 
realizată cu pasiune de 
către oameni care fac asta 

BMW R NineT este un roadster pur 
și plin de caracter, o motocicletă pe 
care o cumperi pentru că o vrei cu 
adevărat, nu pentru că ai nevoie de ea.

PASIUNE PURĂ

BMW R NineT

de o viață. La designul 
prototipului a contribuit 
și celebrul customizator 
american Roland Sands, 
renumit pentru creațiile sale 
extravagante, dar pure și 
funcționale în același timp.

Și R NineT, deși arată 
într-un fel care te face să nu 
vrei să-ți dezlipești privirea 
de la el, este cât se poate de 
funcțional. Poziția în șa este 
naturală și confortabilă, 
calitatea componentelor 

este ireproșabilă și motorul 
de 1.200 cmc și 110 CP 
are cuplu din plin la orice 
turație. Roadsterul a fost 
creat pentru a fi cât mai 
ușor de personalizat, astfel 
încât subcadrul șeii se poate 
demonta, transformând 
motocicleta în monopost 
cu spate scurt și agresiv, iar 
rezervorul din aluminiu, 
sudat manual, necesită 
multe ore de muncă și este 
perfecțiunea întruchipată.

Ca orice operă de artă, 
R NineT nu costă deloc 
puțin (peste 14.000 de 
euro), dar dacă vă doriți 
un exemplar, trebuie să vă 
mișcați repede, căci, în mod 
deloc surprinzător, BMW 
a vândut aproape întreaga 
producție programată 
pentru anul 2014 •

RNineT
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TIME OUT

C imitirul, de Telșpan, 
prezintă povestea 
lui Adrian Green, 

un homosexual român care 
se mută la Londra pentru 
că… e obosit. Deși nu prea 
mai are chef de muncă, 
își găsește, totuși, un job: 
administrator de cimitir. Pe 
măsură ce interacționează cu 
diverși clienți, vii sau morți, 
Adrian ne spune exact ce 
crede el despre religie, bani, 
sex sau moarte, concepte 
pe care le descrie cu o 
sinceritate crudă, foarte mult 
umor și sarcasm. Cimitirul 
Wormholt devine spațiul în 
care Green își dă seama că 
fericirea stă în acceptarea 
adevărului propriu, și nu în 
ochii celor din jur. „Singurul 
sfat pe care eu pot să îl dau 
cu inima împăcată este: 
Dormiți! Dormiți, fraților, 

că somnul n-a făcut rău 
nimănui! Ești trist? Culcă-te! 
Ești nervos? Culcă-te! Vrei 
să mori? Culcă-te, poate ai 
noroc și mori în somn!“

„Odată ce treci peste 
«urbanismul» limbajului 
și disecțiile întâlnirilor 
amoroase ale lui Adrian 
Green, Cimitirul îți 
propune un personaj care 
își îmbrățișează cu curaj 
imperfecțiunile, și le 
înțelege și acceptă, și care 
navighează cu mult umor 
într-un univers plin de 
personaje bizare, aproape 
suprarealiste.“ (Monica 
Bîrlădeanu)

„Deși am citit recent 
multe cărți bune, nu mi 
s-a mai întâmplat de câțiva 
ani să mă arunce una din 
ele atât de puternic într-
un film anume, cum a 

făcut-o Cimitirul.“ (Cristina 
Nemerovschi)

Iar Adrian Telșpan ne 
spune: „Singurul mesaj pe 
care îl am pentru tine e 
următorul: Nu îmi doresc să 
te învăț nimic, dar îmi doresc 
să îți placă ce am scris. Ceea 
ce ai acum în mână e o carte 
pe care ai fi putut să o scrii 
și tu. E o carte scrisă simplu, 

fără pretenții, pentru că eu 
nu sunt scriitor. Deschide 
cartea la prima pagină și 
vei vedea că tot ce fac eu în 
primele rânduri faci și tu 
în fiecare zi. Relaxează-te, 
finalul e mereu același!“ •

Umor, ironie și adevăr. Din cimitir, în librărie, 
pentru o lectură care te va acapara cu totul, 

pentru o carte pe care nu o vei lăsa  
din mână nici după ce ai citit-o.

Text: Andrei Barbu
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