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EDITORIAL

ÎNTRE NOU ȘI VECHI
Andrei Barbu

DESPRE O PASIUNE

COMUNĂ
DE MULTE ORI JUDECATĂ

GREȘIT
Te așteptăm la
BMW Fest România
cu un mix unic
între lumea auto
de atunci și cea
de acum, cu bună
dispoziție și chef de
socializare offline.

GENTLEMAN’S CAR

P

asiunea pentru lumea
motorizată, fie că vorbim despre
două, despre patru sau despre
16 roți, se transformă, încet-încet,
într-un stil de viață. Da, există oameni
pentru care pasiunea auto înseamnă
o „pisicuță“ ruginită cu numere de
Bulgaria, însă nu despre acest tip de
pasiune vreau să vorbesc. Probabil că cea
mai atractivă marcă pentru pasionații
auto este BMW și asta se întâmplă din
multe motive. În primul rând, istoria
BMW este strâns legată de motorsport,
iar divizia M a dat naștere unora dintre
cele mai bune mașini din lume. Dacă
adaugi în ecuație și prețurile destul
de mici ale câtorva modele ce au făcut
istorie, posibilitățile aproape infinite de
tuning și drift, atunci e lesne de înțeles
de ce bavarezii au reușit să creeze o
comunitate destul de strânsă în jurul
unei pasiuni comune.
Am condus noul BMW M4 Coupe,
am condus și vechiul BMW M3 Coupe,
și un M5 și noul M235i și toate sunt

mașini excepționale. Un M4 Coupe te
face să tremuri și-ți umple creierul de
adrenalină, un M5 merge atât de repede
încât ar trebui interzis, iar M235i e o
bombă pe roți. Iar aceste aspecte au fost
păstrate de BMW de-a lungul tuturor
generațiilor M. Gândește-te doar la ce
poate face sau la ce putea face atunci
un BMW M3 E30. Doar privindu-l,
analizându-i istoria și rezultatele din
DTM, îți dai seama că M3 E30 a fost
și este una dintre cele mai bune mașini
produse vreodată. Punct.
Prin urmare, un festival dedicat
tuturor pasionaților BMW, de la M1 la
i8, e necesar și iată că prinde contur și la
noi. BMW Fest România se va desfășura
în perioada 30-31 mai 2015 la Romexpo
și va aduce un mix unic între tradiție,
prezent și viitor. Printre modelele de
legendă își vor face loc noile BMW-uri,
într-un spațiu plin de pasiune, orgolii
și imaginație. BMW Fest România își
propune să unească marea comunitate
BMW sub aceeași umbrelă. Festivalul
este deschis tuturor pasionaților BMW,
fără excepție, mai ales că vor exista
sesiuni de taxi‑drift, de test drive cu
modelele noi și, desigur, sesiuni de
ride test pentru cei îndrăgostiți de
motocicletele BMW.
Toate detaliile legate de BMW
Fest România se vor publica pe www.
bmwblog.ro, dar și pe rețelele de
socializare, iar biletele la festival vor
putea fi cumpărate online sau chiar la
fața locului. Deci nu uita, rezervă-ți
weekend-ul 30-31 mai pentru BMW
Fest România •
MARTIE 2015 � 12
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Just for

P arfum Gentlemen
Only Casual Chic
50ml. Disponibil în
toate parfumeriile
selective începând
din luna aprilie.
Preț: 288 RON.

 ravate Canali.
C
Disponibile în magazinul
de pe Calea Dorobanților,
nr. 196. Preț la cerere.

Papion
CALABRESE
for TRENDS by
Adina Buzatu.
Preț: 297 RON.

Just for prestige

Camașă Brunello
Cucinelli.
Calea Dorobanților,
nr. 198.
Preț la cerere.

Brațară CK.
Disponibilă
în rețeaua
magazinelor
Cellini. Preț
la cerere.

Batistă Ascot
for Trends by
Adina Buzatu.
Preț: 129 RON.

Geacă din piele bleumarin Brunello
Cucinelli. Calea Dorobanților,
nr. 198. Preț la cerere.

Geantă din piele,
Brunello Cucinelli.
Calea Dorobanților,
nr. 198. Preț la cerere.

Eșarfă
Brunello Cucinelli.
Calea Dorobanților,
nr. 198. Preț la cerere.

Pulover Brunello Cucinelli.
Calea Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.

Butoni CK.
Disponibili în rețeaua
magazinelor Cellini.
Preț la cerere.

Suport ochelari,
Brunello Cucinelli.
Calea Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.

Ceas Breitling.
Disponibil în rețeaua
magazinelor Cellini.
Preț la cerere.

P antofi Il Passo. Disponibili în
magazinele Il Passo. Preț: 649 RON.
GENTLEMAN’S CAR
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Teniși Converse.
Disponibili în magazinele
Collective.
Preț: 339,99 RON.

Este
momentul
să ieși în
evidență!

G
 eacă nylon Scotch
Soda. Disponibilă în
magazinele Collective.
Preț: 699,99 RON.

Ferrari Red Power Intense 125 ml
(packshot). Disponibil în magazinele
Kendra Beauty Cosmetics.
Preț: 295 RON.

Parfum Emblem Intense 100 ml.
Disponibil în magazinele Sephora și
B&B Collection. Preț: 376 RON.

G
 eantă de
voiaj Brunello
Cucinelli din
piele și lână.
Disponibilă
în magazinul
de pe Calea
Dorobanților,
nr. 198.
Preț la cerere.

BOSS Bottled Intense, EDT 50 ml.
Disponibil în magazinele Sephora.
Preț: 321 RON.

Curea Harley-Davidson cu
cataramă. Disponibilă în magazinul
Harley‑Davidson București,
Șos. București – Ploiești, nr. 42- 44.
www.harley-davidson-bucuresti.ro.
Preț: 339 RON.
 eas Grovana.
C
Disponibil în
magazinele Galt.
Preț la cerere.

Pantofi sport Nike
Air Max 2015.
Disponibili în
magazinele Nike.
Preț: 849,99 RON.

Ceas Tissot
T-Race Nicky Hayden.
Disponibil în rețeaua
magazinelor Cellini. Preț la cerere.
GENTLEMAN’S CAR

Brățară Baraca. Disponibilă
în rețeaua magazinelor Cellini.
Preț la cerere.
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B utoni Jan
Leslie for
Adina Buzatu.
Preț: 390 RON.

JUST
FOR

FASHION

James Bond Signature
Disponibil în
magazinele SEPHORA.
Preț: 188 RON.

Jardin de Monsiueur Li
Hermes, 50 ml.
Preț: 327 RON.

HIM
Ferre Black
50 ml.
Preț: 221 RON.

B
e
Man
The

B runo Banani Absolute Man EDT 50 ml.
Disponibil in magazinele Kendra Beauty
Cosmetics. Preț: 133 RON.

Am făcut o selecție
cu cele mai hot
parfumuri bărbătești
ale momentului.
Ești pregătit
pentru provocările
noului sezon?

Moschino Sailing.
Proaspăt și revigorant
precum briza mării, cu o
personalitate pasională
și plină de energie, se
potrivește iubitului cu
un stil de viață atletic,
mereu în mișcare,
navigator și explorator.
Preț set: 248 RON.

Set
Fendi.
Preț:
347 RON
(100 ml).

Trussardi
Blue Land,
50 ml.
Preț:
286 RON.
GENTLEMAN’S CAR
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și domni șoarele
Pregătiți doamnele
rit ofer indu-le
pentru sezonul înso
și trendy cadour i!
cele mai deosebite
er i care să vă
Avem câteva propun
erea potr ivită.
ajute să faceți aleg
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Vestă blană
Brunello
Cucinelli.
Disponibilă
în magazinul
de pe Calea
Dorobanților,
nr. 198. Preț la
cerere.

P udră GLAM GLOW.
Disponibilă în rețeaua
magazinelor Sephora.
Preț: 239 RON.

Gloss de buze
Givenchy.
Preț: 133 RON.

Bruno Banani
Dangerous
Woman
EDT 40 ml.
Preț: 141 RON.

Brățări din piele
cu amulete
din oțel
inoxidabil
placat cu
aur roz,
Follie Follie.
Preț: 219 RON
(fiecare).

Pălarie Stefanel.
Disponibilă
în rețeaua
magazinelor Stefanel.
Preț la cerere.

Mascara
Givenchy.
Preț la cerere.
Pantalon Brunello Cucinelli.
Disponibil în magazinul
de pe Calea Dorobanților,
nr. 198. Preț la cerere.

Pantofi Stefanel. Disponibili
în rețeaua magazinelor
Stefanel. Preț la cerere.

F lower By Kenzo
L’Eau Originelle EDT
50ml. Disponibil în
parfumeriile selective
începând din luna
aprilie. Preț: 326 RON.
Brățară din oțel
inoxidabil placat cu
aur roz, Follie Follie.
Preț: 289 RON.

 eas din oțel
C
inoxidabil placat cu
aur roz și încrustat cu
cristale, Follie Follie.
Preț: 699 RON.
R ucsac Brunello
Cucinelli. Disponibil
în magazinul de pe
Calea Dorobanților,
nr. 198.
Preț la cerere.

Geantă Stefanel. Disponibilă în rețeaua
magazinelor Stefanel. Preț la cerere.

S andale Casadei.
Disponibile în
magazinul Le Silla de
pe Calea Dorobanților,
nr. 133. Preț la cerere.

GENTLEMAN’S CAR

Inele Pandora.
Preț: de la 199 RON.

P latforme Le Silla. Disponibile în magazinul
Le Silla de pe Calea Dorobanților, nr. 133.
Preț la cerere.
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SEAT LEON X-PERIENCE DRIVE

legerile pot fi raționale sau
iraționale. De multe ori, alegerile
iraționale ne fac mai fericiți.
Nu avem nevoie de o mașină sport
decapotabilă, cu peste 300 de caiputere, dar ne-am simți foarte bine
la volanul acesteia. Totuși, tindem să
alegem rațional pentru că, teoretic,
suntem ființe raționale. Dacă alegi
rațional, atunci citește în continuare
și vezi de ce Seat Leon X-Perience
este o mașină cu care îți faci treaba
și vezi cum se diferențiază de restul
modelelor Seat.
Strategia asta a fost deja folosită
de aproapele toate mărcile ce
aparțin grupului. Am mai văzut-o
atât la Skoda, cât și la Volkswagen
și Audi. Seat Leon X-Perience
reprezintă versiunea cross a lui Leon
ST. Asta înseamnă că e un break
cu o gardă la sol mai înaltă care
beneficiază de tracțiune integrală și
care, teoretic, oferă capacități mai
bune în teren accidentat.
Dacă privești viața ca pe o
aventură, atunci ai avea ceva în
comun cu strategia de marketing
a celor de la Seat și înseamnă că te
regăsești în publicul lor țintă. Pe de
altă parte, chiar dacă nu ești un
aventurier, ai câteva motive să alegi
acest model în favoarea altuia.
Nu sunt împătimitul mașinilor
comune și cred că mașina pe care o
conduci îți exprimă personalitatea,
dar mi-am schimbat părerea despre
marca Seat după ce am avut ocazia
să conduc mai multe modele și
după ce am început să privesc
cu alți ochi înrudirea cu mărcile
Volkswagen și Audi.
Motoarele sunt un lucru pe
care Seat le are în comun cu
mărcile Volkswagen și Audi, iar
asta nu poate fi decât un plus
pentru Leon X-Perience. Modelul
din testul nostru este echipat
cu versiunea mai puternică a
propulsorului diesel 2.0 TDI
care dezvoltă 184 de cai-putere și
380 Nm disponibili între 1.750 și
3.000 rpm. În această variantă,

Alegeri

RAȚIONALE
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

GENTLEMAN’S CAR
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Leon X-Perience vine echipat cu
celebra transmisie automată cu șase
rapoarte DSG.
În aceste condiții, Seat Leon
X-Perience accelerează de la 0 la 100
km/h în 7,1 secunde, iar consumul
mediu declarat de 4,9 l/100 km se
situează de fapt în jurul valorilor de
6,0 – 6,5 l/100 km. În plus, ai putea să
scoți un consum mai mic dacă ai activat
sistemul Start/Stop, dacă urmărești

SEAT LEON X-PERIENCE DRIVE

tips-urile despre cum să conduci ecologic
sau dacă alegi modul Eco în detrimentul
modului Normal sau Sport, dar astfel
sunt diminuate simțitor performanțele.
Diferențele dintre modurile Eco, Normal
și Sport sunt sesizabile. Pe modul Eco,
motorul parcă este lipsit de vlagă și s-ar
putea să ai ceva probleme dacă ești într-o
depășire, așa că recomand unul dintre
modurile Normal sau Sport atunci când
te afli în afara orașului.

Seat Leon împarte șasiul cu Audi
A3 și cu Volkswagen Golf. Acestea
din urmă sunt renumite pentru
manevrabilitate și pentru ținuta de
drum. Același lucru este valabil și
pentru Leon X-Perience. Este o mașină
confortabilă, manevrabilă și plăcută
la condus, atât pe autostradă, cât și pe
drumuri de munte. În plus, garda la
sol mai înaltă și sistemul inteligent de
tracțiune integrală Haldex își dovedesc

utilitatea pe drumuri forestiere, mai
puțin umblate, așa că nu trebuie să-ți
faci probleme că vei rămâne blocat pe
drumuri acoperite cu zăpadă. În condiții
de condus normale, sistemul de tracțiune
integrală transmite cea mai mare parte a
puterii către roțile din față. În cazul unei
pierderi de tracțiune, puterea este deviată
imediat către roțile din spate.
Interiorul este aerisit și nu e dichisit
cu tot felul de butoane inutile. Ai

suficient loc pentru cinci pasageri,
cu tot cu bagaje, iar portbagajul deja
generos poate fi mărit prin rabatarea
banchetei. Designul lasă loc de
interpretări, dar eu am apreciat faptul
că toate comenzile sunt la-ndemână
și că toate funcțiile mașinii pot fi
accesate de pe volan, prin intermediul
computerului de bord.
În plus, sistemul media cu
touchscreen e ușor de folosit, iar Leon

X-Perience poate fi echipat cu sistem
de navigație, tapițerie din piele, scaune
încălzite și cam toate dotările de care ai
putea avea nevoie.
În concluzie, Seat Leon X-Perience
poate fi o alegere corectă. Dacă îți place
să-ți petreci timpul în aer liber sau dacă
ai o cabană la munte, iar accesul se face
pe un drum forestier, Leon X-Perience
este alegerea potrivită pentru că îl poate
parcurge fără probleme •

Seat Leon
X-Perience poate
parcurge un
drum forestier
fără bătăi de cap
prea mari.

SEAT LEON X-PERIENCE 2.0 TDI 184 DSG6 4X4
DATE TEHNICE
PREȚ de pornire (cu TVA): 28.050 euro
PUTERE (CP/rpm): 184/3.500-4.000
CUPLU (Nm/rpm): 380/1.750-3.000
0-100 km/h (s): 7,1
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 224
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,9
EMISII CO2 (g/km): 129
GENTLEMAN’S CAR
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EXCELENȚĂ Un motor puternic, o
transmisie excelentă și un sistem
inteligent de tracțiune integrală.
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SKODA FABIA DRIVE

FRESH
FRESH
REFRESH
Economică şi extrem de
manevrabilă, noua Skoda Fabia
reprezintă autoturismul perfect
pentru mediul citadin, oferind
în acelaşi timp şi confortul
necesar pentru călătorii lungi.
Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: Dragoș Savu

Ș

tim cu toții povestea cu „Primăvara este
sezonul noilor începuturi“. Razele soarelui ne
descrețesc frunțile, vântul ne mângaie pielea
și totul în jurul nostru devine mai viu și mai colorat,
iar noi avem ocazia perfectă pentru a ne transforma
și reinventa după bunul plac.
Odată cu temperaturile prietenoase, pe străzile
din România a apărut, ca un vestitor colorat al
primăverii, noua Skoda Fabia. Da, știu că este o
mașină din clasa mică, colorată și drăguță, care
i s-ar potrivi mai bine unei domnișoare, dar mai
gândește‑te puțin înainte să îl iei pe „nu“ în brațe. În
primul rând, nu trebuie să fie neapărat colorată – ți-o
poți personaliza în funcție de gusturile tale. În cel
de-al doilea rând, îți oferă tot ce ai nevoie: design
modern, confort, tehnologie, spațiu și siguranță. Este
companionul perfect, atât pentru călătoriile urbane,
cât și pentru cele extraurbane. De ce altceva mai ai
nevoie? Să detaliem ce e mai important: motorizarea.
Noua Skoda Fabia vine echipată cu motoare mici,
diesel și benzină. Cea mai puternică motorizare pe
benzină este varianta de 1,2 litri, ce dezvoltă 110 CP,
iar diesel – varianta de 1,4 litri, cu 105 CP. Indiferent
de versiunea pe care o vei alege, Skoda Fabia nu te
va dezamăgi. Dimpotrivă chiar. Te va surprinde
cât de bine se descurcă în trafic și cât de sprintenă
este. Iar în ceea ce privește consumul, vei fi uimit cu
siguranță. Skoda a anunțat oficial un consum mediu
de 4,8 l/100 km și un consum urban de 6,1 l/100 km.

GENTLEMAN’S CAR
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Sentimentul de a te afla
la volanul unei maşini
personalizate special pentru tine
face condusul mai uşor,
mai inteligent şi mai distractiv.

În timpul testului nostru, cu o Skoda Fabia 1.2 TSI de
90 CP, computerul de bord a raportat un consum mediu de
6,0 l/100 km, iar în traficul urban această cifră a crescut până
la 6,8 l/100 km. Cu orice tip de motorizare ar fi dotată, noua
Skoda Fabia îți va oferi echipamentul de interior perfect pentru
a te simți în permanență confortabil și în siguranță. Sistemele
MirrorLink™ și SmartGate permit conexiunea constantă între
smartphone-ul tău și sistemul de infotainment. Poți asculta
muzică ta favorită, poți primi indicații rutiere și înregistra date
de trafic. Colorată, personalizabilă, eficientă și foarte bine
echipată, noua Skoda Fabia este una din cele mai bune mașini de
oraș. Chiar dacă așa spun femeile, este valabil și pentru bărbați.
Te poți convinge singur. Odată instalat la volan, nu vei mai
părăsi scaunul şoferului •
SKODA FABIA
DATE TEHNICE
PREȚ (cu TVA): de la 12.651 euro
PUTERE (CP/rpm): 90
CUPLU (Nm/rpm): 160/1.400-3.500
0-100 km/h (s): 10,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 182
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,8
EMISII CO2 (g/km): 107
GENTLEMAN’S CAR

EXCELENȚĂ Agilitate, eleganță și
eficiență în mediul urban.
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DRIVE FORD MONDEO

M
O
NEO
D
FORD MONDEO DRIVE

Design, putere, confort,
rafinament și siguranță.
Cinci atribute pe care noul
Mondeo le-a înțeles perfect și
pe care le oferă fără să-ți ceară
nimic în schimb. Tot ce trebuie
să faci este să-l conduci.

T

recerea timpului
ne-a demonstrat
că evoluția
industriei
auto merge acum pe
repede‑nainte, iar unul
dintre producătorii cei mai
prolifici din acest punct de
vedere este Ford. Totuși,
ținând cont de faptul că
Ford este primul producător
auto din lume care a produs
un model în serie, nu e
de mirare că inovațiile lor
sunt unele dintre cele mai
apreciate din lumea auto.

GENTLEMAN’S CAR
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Noul Ford Mondeo
este doar unul dintre noile
modele Ford care vin să
ia cu asalt concurența din

Text
Mihai Ionescu
•
Foto
Dragoș Savu

segmentul mediu, indiferent
de clasa despre care vorbim.
Noul Mondeo pune din nou
accent pe design și, cu linii

cursive, detalii premium și
un dinamism greu de găsit
în clasa sedanurilor medii,
se detașează din acest punct
de vedere de concurenții săi
germani sau asiatici. Este
evident că alegerea unei
mașini noi este subiectivă,
iar designul este unul
dintre criteriile principale
de achiziție. În față, grila
impunătoare, finisată cu un
aspect metalic, premium,
alături de blocurile optice
față alungite spre pasajele
roților, îi oferă noului Ford

WWW.GENTLEMANSCAR.RO

DRIVE FORD MONDEO

Mondeo un design greu de
ignorat. Privit din lateral,
silueta lui Mondeo ne duce
cu gândul spre o linie de
coupe. Plafonul arcuit,
ornamentele de aluminiu ale
suprafeței vitrate și liniile
mediene contribuie pentru
un aspect solid, „musculos“
și dinamic. Blocurile optice
din spate urmează forma
alungită a celor din față,
astfel că mașina oferă un
pachet dinamic complet,
foarte bine desenat, care
poate atrage un public mai
GENTLEMAN’S CAR

FORD MONDEO DRIVE

Din punct de vedere dinamic,
Ford a reușit, printr-un nou
șasiu și motorizări de top,
să construiască
cel mai echilibrat model
din segmentul
sedanurilor medii.

tânăr decât până acum,
mai ales că nivelul de
tehnologie implementat
este surprinzător.
Modelul de test vine la
pachet cu motorul diesel
2.0 TDCi, cuplat transmisiei
Powershift. Cu 150 CP la

3.500 de rotații pe minut și
un moment motor maxim
de 350 Nm disponibil între
2.000 și 2.500 de rotații pe
minut, Dieselul 2.0 TDCi
oferă, din punctul meu de
vedere, cel mai bun raport
între putere, consum și
dinamică. Transmisia
Powershift, cu șase rapoarte,
face pereche bună cu
acest motor. Prin urmare,
sprintul 0-100 km/h în
cazul acestui model durează
9,9 secunde, viteza maximă
este de 213 km/h, în timp

ce consumul mediu este de
4,8 l/100 km. În această
versiune, noul Ford Mondeo
oferă un comportament
dinamic de top. Iar direcția,
șasiul și sistemul de
frânare completează
acest pachet optim; Ford
pare că a reușit să ofere
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unul dintre cele mai bune
modele din clasă.
Desigur, există și o
motorizare diesel mai
puternică, de 180 CP, care
duce performanța la un
alt nivel. Pentru cei care
preferă un ritm de condus
mai domol, noul Ford
Mondeo poate fi echipat
și cu un motor Diesel
de 1,5 litri ce dezvoltă
120 CP. Această versiune
de motorizare ar putea fi
perfectă pentru o mașină
de companie deoarece
33 � MARTIE 2015

Designul
este punctul
forte
al noului
Mondeo,
iar pachetul
este
complet de
tehnologie
pe măsură.

afișează un consum mediu
de 4,2 l/100 km, iar emisiile
de CO2 sunt de numai
114 g/km. O altă versiune
extrem de interesantă este și
cea pe benzină. Un motor
1.5 EcoBoost, cu 160 CP,
ce poate fi cuplat fie la o
transmisie manuală, la una
automată cu șase rapoarte,
promite un rafinament de
excepție. Ford mai oferă și
un motor 2.0 EcoBoost în
două variante de putere:
203 sau 240 CP. Versiunea
de top accelerează de la 0 la
WWW.GENTLEMANSCAR.RO
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FORD MONDEO DRIVE

100 km/h, în echiparea
cu transmisia Powershift,
în doar 7,9 secunde și
are o viteză maximă de
240 km/h.
În interior, noul
Ford Mondeo pare
FORD MONDEO 2.0 TDCI, 150 CP, POWERSHIFT

GENTLEMAN’S CAR

DATE TEHNICE
EXCELENȚĂ Flexibilitate, eficiență,
PREȚ de listă (cu TVA): de la 25.800 euro putere și dinamică.
PUTERE (CP/rpm): 150/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 350/2.000
0-100 km/h (s): 9,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 213
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,8
EMISII CO2 (g/km): 125
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că revoluționează din
nou segmentul mediu.
Scaunele sunt extrem de
confortabile, poziția la
volan este ideală, iar nivelul
de confort și rafinament
atinge noi culmi. Pentru
cei pasionați de tehnologie,
noul Mondeo oferă un
ecran tactil de 8 inch prin
intermediul căruia șoferul
are controlul deplin asupra
tuturor funcțiilor mașinilor.
Totuși, pentru un plus de
siguranță și de lejeritate în
35 � MARTIE 2015

Sony este compania
responsabilă cu dezvoltarea
sistemului multimedia
ce echipează
noul Ford Mondeo,
iar alegerea companiei a fost
cât se poate de inspirată.

a accesa funcțiile mașinii
în timpul conducerii, noul
Ford Mondeo dispune de
un ecran mai mic inclus în
centrul indicatoarelor de
bord, iar principalele funcții
ale mașinii pot fi controlate

prin intermediul comenzilor
de pe volan. Printre
dotările ce pot echipa noul
Mondeo se numără farurile
autoadaptive cu tehnologie
LED sau sistem automat
pentru parcarea laterală și
gararea perpendiculară.
În clasa în care
concurează noul Ford
Mondeo, siguranța este
extrem de importantă, iar
Mondeo este echipat cu tot
ce ți-ar putea trece prin cap.
Cea mai importantă inovație

este ilustrată de centurile
de siguranță spate cu airbag
încorporat. Aceste centuri
și‑au făcut debutul în Europa
odată cu noul Mondeo.
Dacă analizezi tot ce
oferă noul Ford Mondeo și
tragi linie, e greu să-i reziști.
Pur și simplu, complexitatea
pachetului pe care noul
Ford Mondeo îl oferă
este imbatabilă și există o
versiune de echipare sau
de motorizare care să fie
perfectă pentru tine •
WWW.GENTLEMANSCAR.RO
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Odată cu venirea primăverii,
toate doamnele și domnișoarele
vor dori o schimbare, chiar dacă
este vorba de păr, unghii sau
make-up. JOVSKY STUDIO
este locația perfectă pentru
a fi în pas cu noile tendințe
și trenduri în materie de
hairstyling și frumusețe. Aici vă
așteaptă Adrian Perjovschi,
unul dintre cei mai cunoscuți
și mai apreciați hair styliști din
țară, care activează în branșă
de peste 15 ani, împreună cu
echipa sa de profesioniști.

Hair stylisti

LUCIANA DOROBĂȚ

ANA LIȚĂ

MARIUS COSTEA

ADRIANA MIHAI

Economist de
profesie, și-a dat
seama că ceea ce
făcea nu îi aducea
satisfacții, așa că
a participat la
diferite workshop-uri, s-a
perfecționat și a lucrat împreună
cu echipa Jovsky la ședințe foto,
prezentări de modă, emisiuni TV
și videoclipuri.

Cu o experiență de
15 ani, are mai
multe specializări
în domeniu.
Este expert în
colorimetrie și
trainer autorizat și face parte de
6 ani din echipa Jovsky, alături
de care a participat la proiecte
TV și ședințe foto pentru reviste
lunare din România.

Face parte din
echipa Jovsky de
peste 7 ani și a
avut multiple
colaborări, printre
care se numără
proiectele cu Studiourile Media
Pro: „Iubire ca în filme“, „Inimă
de țigan“ și „Frumusețe pe
muchie de cuțit”.

Cu o experiență de
9 ani, ea face
parte din echipa
Jovsky de 3 ani.
Este specialist în
tunsoare, culoare,
coafuri și tratarea părului, iar
cursurile de specializare la care a
participat o recomandă ca fiind
unul dintre cei mai căutați
specialiști în domeniu.

VICTOR GEORGESCU

CRISTINA UCEANU

GEANINA FLORINA GUȚĂ

Cu o experiență de
4 ani în domeniu,
Victor s-a format
ca hairstylist în
echipa Jovsky sub
îndrumarea lui
Adrian Perjovschi și a Anei Liță.
S-a perfecționat urmând diverse
cursuri și este specializat în
tehnici de masaj capilar.

A început să
cocheteze cu
meseria aceasta în
urmă cu 8 ani, sub
îndrumarea lui
Adrian Perjovschi,
și de 4 ani s-a alăturat echipei.
A urmat cursuri de specializare pe
tehnică de vopsit si colorimetrie,
perfecționându-se pe această
ramură a hair stylingului.

Persoană deschisă
și receptivă la nou,
cu o experiență
dobândită în urma
participării la
numeroase cursuri
de inițiere și specializare timp de
5 ani, Geanina este specialist în
tunsori și cocuri.

Cosmetică

Nail stylist

DESPINA IANCU

ELENA SULEAPĂ

Cu o experiență de
circa 16 ani în
estetica corporală
și cosmetică,
Despina a reușit să
se impună cu
succes pe piața din România.
Tratamentele pe care le folosește
sunt realizate cu produse de
înaltă calitate, atât naturale
(bio), cât și profesionale.

Cu o experiență
de mai bine de
12 ani, Elena a
absolvit diverse
cursuri de
manichiură,
pedichiură și design și este
tehnician pe gel si acryl. Ea face
parte din echipa Jovsky de 7 ani.

Make-up artiști

DENISA DUMITRU
După ce și-a
cultivat abilitățile
în cadrul diferitelor
cursuri, s-a decis
să își croiască
propriul drum în
lumea make-up-ului și a
machiajelor semipermanente.
Acum deține o experiență de
peste 7 ani în domeniu.

GENTLEMAN’S CAR

CRISTINA BÂRSAN
Face parte din
echipa Jovsky de
aproape 7 ani și
are o experiență in
domeniul
frumuseții de
peste 10 ani. Este make-up
artist, stilist de gene și
sprâncene, dar practic se ocupă
de înfrumusețarea întregii fețe.
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DRIVE LAND ROVER DISCOVERY SPORT

LAND ROVER DISCOVERY SPORT DRIVE

Text: Andrei Barbu
•
Foto: Dragoș Savu

C

ând mă gândesc la mașini premium,
gândurile îmi zboară imediat în
Germania, pentru că modelele nemților
oferă cam tot ce ai nevoie de la o mașină. Fie
că e vorba de o mașină sport, fie că e vorba de
o mașină de familie, de o limuzină business sau
de un SUV compact pe care poți să-l iei și la o
plimbare la munte. Dar asta oferă și englezii.
Doar că o fac într-un mod ceva mai diferit. Și
pentru asta am apreciat întotdeauna mașinile
englezilor. Le-am apreciat pentru că sunt
capabile să dea naștere unei pasiuni între om și
automobil și pentru că pasiunea asta poate să
îndeplinească și multe dintre obiectivele tale.
Discovery Sport este cel mai nou membru al
mărcii Land Rover. La prima vedere, ai putea
spune că nu are nimic în comun cu deja
consacratul Discovery pentru că nu se aseamănă
mai deloc. Acest lucru poate fi un avantaj sau
un dezavantaj. Depinde foarte mult din ce
unghi privești.
Designul noului Discovery Sport a fost
puternic influențat de Range Rover Evoque.
Personal, prefer masculinitatea lui Discovery 4,
dar noul Discovery Sport se integrează perfect
în jungla urbană în care oricum ne petrecem
mai tot timpul. Aici e vorba de gusturi, dar în
continuare îți voi spune de ce Discovery Sport
este un SUV premium compact și versatil care
poate să bifeze foarte multe dintre obiectivele
sau necesitățile tale.
Deși nu arată ca un Discovery 4, se comportă
ca unul. Modelul din test este echipat cu
varianta cea mai puternică a propulsorului
diesel de 2,2 litri și cu o transmisie automată cu
nouă rapoarte. Cei 190 de cai-putere și cuplul
motor de 420 Nm apropie modelul britanic de
performanțele rivalilor germani. Land Rover
Discovery Sport rămâne rareori fără putere,

GENTLEMAN’S CAR
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LAND ROVER DISCOVERY SPORT DRIVE
iar transmisia automată este performantă și
schimbă treptele de viteză rapid. În plus, în oraș,
Discovery Sport se conduce foarte bine datorită
sistemului de direcție cu un feeling plăcut, dar și
mulțumită nivelului de confort oferit, mai ales că
nivelul de echipare este cât se poate de generos.
Discovery Sport nu este un off-roader în
adevăratul sens al cuvântului, dar sistemul Terrain
Response îl face să se descurce mai bine pe teren
accidentat decât aproape orice alt model din această
clasă. Pentru deplasarea în teren accidentat,
sistemul Terrain Response dispune de setările
Grass, Gravel and Snow, Mud and Rut și Sand, iar
pentru carosabil, este disponibilă o setare dinamică
ce asigură un comportament mai sportiv.
Și pentru că cel mai mult timp îl petreci în
mașină, trebuie să-ți mai spun că, deși e vorba
de preferințe, interiorul arată foarte bine, iar
materialele sunt de calitate. Discovery Sport este
incredibil de spațios pentru dimensiunile sale.
Poți să iei cu tine chiar șapte persoane, iar scaunele
din piele cu reglaj electric sunt confortabile.
Personal, sunt pasionat de tehnologie.
Chiar dacă nu le folosesc sau chiar dacă le folosesc
foarte rar, aș vrea ca mașina mea să fie echipată cu
tot felul de gadgeturi. La acest capitol, versiunea de
echipare HSE ar trebui să poată mulțumi cam orice
pasionat de tehnologie.
Discovery Sport are un sistem multimedia
cu ecran tactil de 8 inch, sistem de navigație,
cameră pentru mersul cu spatele, conectivitate
Bluetooth, funcție TV și posibilitatea de afișare a
două tipuri de informații, una pentru șofer și alta
pentru pasager.
Iar dacă îți plac activitățile outdoor, poți să
arunci o privire peste accesoriile puse la dispoziție
de Land Rover. Acestea includ suport pentru
bicicletă sau schiuri, cutie portbagaj de mare
capacitate, bare transversale și alte accesorii prin
care îți poți echipa mașina pentru aventură •

Lui Discovery
Sport îi poți
da un verdict
favorabil
chiar de la
prima vedere.
Bazat doar
pe priviri
discrete.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.2 SD4 190CP HSE
DATE TEHNICE
EXCELENȚĂ Sistemul Terrain
PREȚ de pornire (cu TVA): 50.220 euro Response oferă performanțe
PUTERE (CP/rpm): 190/3.600
ridicate în teren accidentat.
CUPLU (Nm/rpm): 420/1.750
0-100 km/h (s): 8,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 188
CONSUM MEDIU* (l/100 km): 6,1
EMISII CO2* (g/km): 161
*pentru versiunea cu 5 locuri

Discovery Sport
are un interior
spațios, versatil
și beneficiază
de multe jucării
high-tech.

GENTLEMAN’S CAR
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T

MERCEDES-BENZ CLASA B 200 CDI DRIVE

Fără
promisiuni
deșarte

rebuie să sim sinceri
și să recunoaștem
că atunci când te
gândești la un Mercedes, un
monovolum e cam ultimul
lucru care-ți trece prin
cap. Dar se pare că, ușorușor, clasa monovolumelor
premium prinde avânt.
Mercedes-Benz a fost
primul care s-a gândit la
asta, oferind clienților mai
practici și aflați în nevoie
GENTLEMAN’S CAR

Mercedes-Benz Clasa B este genul de
mașină pe care o cumperi după ce ai
făcut calculele raționale, nu din pasiune.
Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo
de spațiu, fie pentru copii,
fie din alte considerente, un
monovolum. Atunci când a
apărut pentru prima oara,
Clasa B, la fel ca și mezinul
Mercedes, Clasa A, nu a

impresionat. Cu timpul
lucrurile s-au schimbat și
Clasa A a devenit una dintre
cele mai atractive modele
compacte din segmentul
premium. Prin urmare,

Clasa B trebuia să se ridice
la nivelul așteptărilor, așa
că cei de la Mercedes și-au
refăcut calculele și au scos
un monovolum premium,
urmând o rețetă de succes.
Cu nu foarte mult timp în
urmă, BMW lansa noul
Seria 2 Active Tourer,
mașina ce a devenit nu
doar primul monovolum
BMW, ci și prima mașina cu
tracțiune față a bavarezilor.
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Recent, BMW a făcut un pas
înainte și a anunțat lansarea
noului BMW Seria 2 Gran
Tourer, model ce a devenit
primul MPV cu șapte locuri
din segemntul premium.
Așadar, de ce ți-ai
cumpăra un Mercedes‑Benz
Clasa B? În primul e clar
că nu ți l-ai cumpăra
pentru cum arată. Raportat
la noua linie de design
Mercedes‑Benz, Clasa B
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pare că și-a pierdut orice
atracție. Totuși, mașina vine
cu o serie de avantaje care
ies la iveală atunci când te
urci în interior. Poziția la
volan este destul de înaltă,
astfel că vizibilitatea e foarte
bună. Spațiul disponibil este
și el mult mai mare decât
te lasă forma caroseriei să
crezi, așa că nu vei aveam cu
să te plângi la acest capitol.
Mai departe, Clasa B vine

cu un interior tipic pentru
pentru Mercedes-Benz.
Materialele sunt foarte
bune, designul este plăcut,
iar calitatea finisărilor nu
poate fi criticată, oricât de
cârcotaș ai fi.
Modelul de test,
B 200 CDI, este echipat
cu propulsorul diesel de
2,2 litri ce dezvoltă 136 CP
și 300 Nm. În combinație cu
transmisia automată cu șapte

MERCEDES-BENZ
CLASA B 200 CDI
DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):
de la 29.264 euro
PUTERE (CP/rpm): 136/3.200
CUPLU (Nm/rpm): 300/1.400
0-100 km/h (s): 9,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 210
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,0-4,2
EMISII CO2 (g/km): 104-111
EXCELENȚĂ Consumul de
combustibil face toți banii.
WWW.GENTLEMANSCAR.RO
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rapoarte, ai de-a face cu o
mașină docilă, confortabilă
și rafinată. Nu are rost să
vorbim despre performanțe
dinamice pentru că
Mercedes-Benz Clasa B
țintește către un public țintă
doritor de spațiu, confort și

siguranță. Putem vorbi însă
despre cei 4,2 l/100 km pe
care B 200 CDI promite să
îi consume în regim mixt,
dar și despre lejeritatea de
care Clasa B dă dovadă
atunci când îl conduci.
Transmisia automată însă

nu este nici cea mai rapidă,
nici cea mai liniară în
schimbarea treptelor, astfel
că la plecările de pe loc și
la trecerea în treapta a II-a
simți o ușoară “smuceală”,
dar în afara de acest aspect
nu am găsit alte critici la

adresa mașinii. Clasa B este
o mașină care îți oferă exact
ce scrie în broșură: spațiu,
siguranță și, în versiunea
B 200 CDI, costuri reduse
de rulare, fără să-ți promită
performanțe dinamice pe
care nu le poate susține •

Clasa B
este un
monovolum
practic,
spațios și
economic, dar
care îți oferă
un interior
premium,
foarte bine
finisat, pe
care nu poți
să-l critici.
GENTLEMAN’S CAR
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X

NISSAN X-TRAIL DRIVE

Ești nonconformist?
Îți place să ieși din
tipare și să sfidezi
standardele?
Ai nevoie de o mașină

NISSAN

TRAIL

care iubește aventura
la fel de mult ca tine.
Ia-ți bagajele și urcă‑te
în noul Nissan X-Trail.

DIN
SPIRIT
DE

AVENTURĂ
Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: Nissan

C

hiar dacă unele
drumuri îți pot
părea neprietenoase,
sau dificile de parcurs,
noul Nissan X-Trail are
capacitatea de a ajunge
oriunde vrei tu, cu un nivel
de confort şi tehnologie care
să transforme drumul într-o
călătorie relaxantă și fără
griji. Liniile sale puternice se
îmbină perfect cu designul
modern, oferindu‑ți toate
elementele necesare pentru
o experiență de condus
excepțională.
Nu te lăsa înșelat
de aspectul său elegant
și formele unghiulare.
Nissan X-Trail este
combinația ideală între
dinamism și robustețe,
totul condimentat cu stil.
Așa că, indiferent unde te
duce aventura ta, X-Trail
îți va fi alături și va avea
grijă de tine. Odată ce
GENTLEMAN’S CAR

ai pășit în interior, vei
constata nu doar nivelul de
confort sporit, ci și o ținută
premium, mașina reușind
astfel să se remarce prin
calitățile ce garantează un
spațiu excepțional la bord.
Totul este proiectat special
pentru ca tu să beneficiezi

de cele mai înalte standarde
de calitate și siguranță.
Ideal pentru utilizarea
cotidiană, Nissan X-Trail
este echipat cu o gamă
largă de motorizări, toate
pregătite de drum. În plus,
te bucuri și de o economie
excelentă la consumul

Interiorul este
realizat din
materiale de
calitate și îmbină
armonios detaliile
ergonomice cu
liniile de design.

de carburant datorită
transmisiei Xtronic cu
variaţie continuă, care
maximizează eficienţa
combustibilului şi
performanţele dinamice.
Ești pregătit să fii surprins?
Pornește aventura cu cheile
noului Nissan X-Trail! •
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TRAVEL BMW M550d

BMW M550d TRAVEL

TRANSILVANIA

Că România e o
țară frumoasă, știm
cu toții. Că zona
Transilvaniei
e cu atât mai
frumoasă e nu
e niciun secret.
Însă de la volanul
unui BMW M550d
perspectivele se
schimbă și capătă
nuanțe pastelate.
•
Text: Andrei Barbu
•
Foto: Dragoș Savu
GENTLEMAN’S CAR

A

m plecat la
drum cu M550d
dimineață
devreme, pe întuneric.
Cu ochii pe jumătate
închiși, cu un termos de
cafea proaspătă în mână
și cu încălzirea în scaune
dată la maxim. Cu telefonul
conectat la sistemul
multimedia al mașinii, cu
un album The Doors în
surdină și cu Savu moțăind
pe scaunul din dreapta.
Acum câțiva ani aș fi fost în
culmea fericirii în așteptarea
unui astfel de travel, dar
lucrurile s-au schimbat între
timp. Poate am îmbătrânit,
poate am condus prea

multe mașini pentru ca
un M550d să mă dea pe
spate. Cert e că am plecat
din București pe modul
Eco Pro, hotărât să fiu cât
mai econom și mai civilivat
cu accelerația. Știam că am
la dispoziție vreo 380 de
cai-putere și 740 Nm, dar
nu plănuiam să-i folosesc
pe toți. De fapt, cred că aici
e secretul fericirii în cazul
lui M550d. Faptul că ai
suficient cuplu cât să muți
Transfăgărășanul din loc și
o mașină suficient de rapidă
încât să le pună probleme și
celor mai sportive coupe-uri.
Dar Seria 5 este o limuzină
elegantă, la volanul căreia

încerci pe cât posibil să nu
le dai motive de satisfacție
celor care privesc cu
prejudecăți comuniste un
BMW mare și gri.
Prima oprire din
drumul nostru e chiar
Transfăgărășanul. Am ales
să ajungem acolo pe drumul
lung. Încet-încet, în liniște
și deplin confort, am trecut
prin Brașov, Făgăraș și am
ajuns pe Transfăgărășan.
Întotdeauna când ajung
aici într-o zi lucrătoare a
săptămânii, departe de
orice sezon turistic, mă
trezesc din amorțire. Viraj
cu viraj, simțurile încep să
se ascută. Vreau să merg
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BMW M550d TRAVEL

Sub regimul comunist, conacul Apafi a fost transformat
în cămin cultural, pentru ca după 1989 să fie restituit
Bisericii Evanghelice. Fundația Mihai Eminescu Trust
a cumpărat conacul și, în 2007, după câțiva ani de
renovări, acesta a fost introdus în circuitul turistic.
din ce în ce mai tare și simt
mașina și limitele ei. Cu
381 CP și 740 Nm, M550d
e practic o pisică ce toarce
liniștită, dar care se trezește
din somnolență la cel mai
mic imbold. Totuși, e o
pisică obeză. Are aproape
două tone și chiar dacă
simțurile i-au rămas la fel
de ascuțite, virajele strânse
ale Transfăgărășanului nu-i
sunt tocmai pe plac. Tinde
să subvireze, moment în care
xDrive-ul deștept face ce
știe mai bine să-o îndrepte
și atunci vrea să supravireze.
Direcția, asistată electric,
face însă minuni. E departe
de feeling-ul pe care
„tradiționaliștii” BMW
îl așteaptă, însă e ascuțită
ca un briceag și rapidă ca
un TGV în linie dreaptă.
Îți spune tot ce trebuie să
știi, mai ales că ai mult de

lucrat cu volanul atunci
când împingi mașina la
limită. Pe de altă parte,
acest minunat drum te face
să ai așteptări mai mari de
la orice mașină. M550d
xDrive, chiar dacă are un
M în nume, nu e nici pe
departe un M așa cum
trebuie. Nu e nici la fel de
agil, nici la fel de rapid, nici
la fel de manevrabil. Pe de

altă parte însă, la drum
întins, M550d îți oferă o
încredere cum puține alte
mașini o pot face. E vine
mea că i-am cerut să fie ce
nu e, aruncând-o în viraje
și așteptând să răspundă ca
un M235i. E probabil lecția
perfectă a faptului că nu poți
avea două mașini într-una
singură, chiar dacă litera M
te poate păcăli puțin.

După o tură pe
Transfăgărășan, ne-am
întors la altitudini mult
mai mici și am pornit spre
Conacul Apafi. Da, știu,
traseul e puțin alambicat,
însă oricât de frumos ar fi
Sibiul, am vrut locuri noi.
Peste Conacul Apafi nu prea
poți să dai din întâmplare.
Trebuie să-l cauți și o să-l
găsești în Malâncrav. Un sat

în apropiere de Sighișoara,
cu străzi ponosite și case
dărăpănate. Oameni stau în
fața porții și privesc atent la
ce se întâmplă în jur, fără
însă ca ceva să-i deranjeze.
Un M550d nu e o apariție
comună pe nicio stradă, cu
atât mai puțin în Malâncrav.
Dar oamenii nu schițează
niciun gest, nu arată cu
degetul. Urmăresc agale

Malâncrav

BMW SERIA 5 SEDAN M550D XDRIVE
DATE TEHNICE
PREȚ de listă (cu TVA): 85.746 euro
PUTERE (CP/rpm): 381/4.000
CUPLU (Nm/rpm): 740/2.000
0-100 km/h (s): 4,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 250
CONSUM MEDIU (l/100 km): 6,2
EMISII CO2 (g/km): 162
GENTLEMAN’S CAR

MARTIE 2015 � 50

51 � MARTIE 2015

EXCELENȚĂ Încrederea oferită de
cei 740 Nm este de neprețuit.
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TRAVEL BMW M550d

Sighișoara
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BMW M550d TRAVEL

limuzina gri care urcă pe un
drum de pământ, ocolind
școala satului, pentru a
ajunge la conac. Poziționat
sus, pe deal, conacul Apafi
pare din altă lume. Nu
are nimic în comun cu
urâtul satului, este elegant,
puțin scorojit de timp, dar
impunător, ca un bătrân
trecut prin viață. Conacul
străjuiește satul, iar fumul
din sobe se simte mai bine
aici. E o liniște deplină,
întreruptă la răstimpuri de
sunetul ritmat al copitelor
de cai ce bat în piatra cubică
bătătorită pe aleile dintre
case. Shutter-ul aparatului
lui Savu răsună cu ecou, în
timp ce fumez o țigară. E un
aer nostalgic aici, prăfuit de
timp, dar detașându-te puțin
îți poți imagina istoria de
altă dată a Conacului Apafi.
Se înserează aici și trebuie să
ajungem în Sighișoara mai
devreme, să ne găsim un loc
de dormit.
Din Malâncrav până în
Sighișoara sunt mai puțin
de 30 de kilometri, așa că
ajungem repede. Și, la fel ca
și pe Transfăgărășan, o zi de
miercuri, în afara vacanțelor,
îți oferă în cetatea din
Sighișoara o pustietate care
aproape te sperie. Ne-am
MARTIE 2015 � 52

cazat la primul hostel ce
ne-a ieșit în cale și am
ieșit pentru încă o serie de
poze. E ciudat cum o cetate
medievală cu o istorie atât
de bogată poate să fie atât de
neturistică în timpul zilelor
lucrătoare. Doar doi nemți
și o franțuzoaică, cazați la
același hostel cu noi, am
întâlnit în cetate. S-a lăsat
întunericul, iar frigul devine
mai apăsător. Căciulă, fular,
mănuși, geacă de iarnă.
Degeaba. E greu să te bucuri
de frumusețea cetății când
ochii îți îngheață. Dar
tocmai frigul și liniștea
aceasta de mormânt te fac să
tresari chiar și la un lătrat de
câine. Legendele, turnurile,
luminile palide de pe străzi
și dovlecii din fața caselor îți
lasă o senzație ciudată, poate
puțin neprietenoasă, dar
captivantă, care te-mpinge
să explorezi și cele mai
întunecate alei ale cetății.
E adevărat, Sighișoara
pare că respinge turismul.
Locurile de cazare sunt
puține, unele sunt prea
scumpe, altele prea ieftine.
Restaurantele meschine,
ascunse în beciuri, nu
par dornice să primească
clienți, iar frigul devine
insuportabil. Probabil de
asta, la sfârșit de iarnă,
Sighișoara e pustie. BMW
Seria 5, în versiunea M550d
xDrive, nu este M, deși e
ușor să te minți că totuși
e. În schimb este o mașină
pentru care nicio distanță
nu e prea mare, mai ales că o
poți parcurge cu stil, știind
că ai la-ndemână o mașină
care prinde suta în sub cinci
secunde. E greu să justifici
prețul lui M550d, însă darea
de mână și încrederea merg
mână-n mână •
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MORGAN AERO 8

RETRO

Bună dimineață, numele meu este
Morgan Aero 8 și sunt o mașină nouă
cu design retro-britanic și un motor
nemțesc. Nu sunt pentru oricine,
nu mă interesează doar banii,
ci acei clienți care știu să aprecieze
calitatea serviciilor mele, discreția și
deontologia lucrului manual bine făcut.
Dar destul despre mine, haideți să vă
povestesc câte ceva despre mine...

GOOD
MORGAN!

GENTLEMAN’S CAR
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Text: Mihai Alexandrescu
•
Foto: Morgan Motor
-am lansat de curând la Salonul
Auto de la Geneva, acolo unde vin
mulți gură-cască fără niciun ban în
buzunar, dar și domni generoși în căutarea
unor aventuri sub cerul liber. Avantajele
mele sunt proporțiile și liniile voluptuoase
îmbrăcate frumos și elegant într-o caroserie
pin-up, dar și temperamentul rebel, extrovertit,
moștenit din originile teutone ale motorului
cu opt cilindri în V. Sunt un roadster cu un
acoperiș retractabil din mohair, dar pot fi și un
coupe cu hardtop dacă mi-o ceri.
Bună dimineața, stimată domnișoară,
numele meu este Client nr. 1 și sunt foarte
interesat de serviciile dumneavoastră. Am
rămas foarte impresionat de modul în care
ați reușit să îmbinați utilul cu plăcutul,
vizualul cu tactilul, opulența cu discreția și
luxul cu austeritatea. Apreciez sinceritatea
dumneavostră și mi-ar face mare plăcere să
ieșim la o plimbare pe un drum virajat de
munte pentru a ne cunoaște mai bine.
Stimate domnul Client nr. 1. Mă bucur
că m-ați descoperit și că sunteți de acord cu
un test drive matinal, dar până la a stabili
o întâlnire trebuie să vă spun care sunt
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condițiile și ce anume ar trebui să cunoașteți
despre mine înainte de a vă primi la volan.
În primul rând trebuie să vă spun că sub
aceste haine galante am un motor V8 de
origine BMW care transmite 367 CP către
puntea spate. Vă spun asta pentru că nu sunt
foarte ușor de stăpânit în condiții umede și
sunt chiar periculoasă dacă șoferul meu nu
este sigur pe el, ezitant, timid, atunci când
încercăm împreună manevre periculoase.
Vă asigur însă, că odată ce ați deprins toate
mișcările, satisfacția este garantată.
Dragă Morgan Aero 8. Îți mulțumesc
pentru grija pe care mi-o porți, apreciez orice
sfat înainte de a începe o relație, fie ea de
lungă sau de scurtă durată. Scopul meu nu
este de a vă scoate din zona dumneavoastră
de confort, eu caut ceva simplu și elegant care
să-mi aducă prestigiu, imagine și satisfacții
ocazionale, de weekend ori de vreme bună.
Vă asigur că nu sunt un client foarte greu de
mulțumit, nu fac nefăcute și am o imaginație
fără derapaje. Recunosc însă că uneori ajung
mai repede decât ar trebui în zona roșie a
turometrului. Din punctul ăsta de vedere aș
aprecia dacă puteți să mă ghidați către o zonă
gri, unde să ne simțim amândoi foarte bine și
totodată în siguranță.
Bună, Client nr. 1. Mă bucur să te aud
din nou, sper că toate îți merg bine. Nu de
alta, dar tariful meu nu este unul din zona
mașinilor de serie. Sunt o mașină construită
și școlită în stil tradițional de Morgan Motor
Company, pe Pickersleigh Road, și am
pretenții de clienți educați, dar și în stare să
întrețină o relație în zona confortabilă. Sunt
pregătită să-ți ofer și un tur al fabricii noastre
pentru a descoperi meșteșugul care se ascunde
în spatele meu. Prețul se discută la fața
locului. Aștept cu nerăbdare decizia ta.
Bună, Morgan. Îmi place că ești foarte
directă, că știi exact ce tip de client îți dorești.
Te asigur că situația mea financiară este una peste
medie și destul de stabilă. Propun să ne întâlnim
mâine dimineață la poalele dealului Malverns,
foarte aproape de tine. Știu eu un drum...
WWW.GENTLEMANSCAR.RO

MORGAN AERO 8

RETRO
A doua zi dis-de-dimineață Morgan Aero 8 și
Client nr. 1 s-au întâlnit pentru prima oară.
Ambii aveau fluturași în stomac de emoții
și abia așteptau să se vadă, să se admire,
să se tatoneze din priviri și gesturi. El, un
domn îmbrăcat bine, geacă de piele vintage,
mănuși de piele și bască de golf. Ea frumoasă,
decapotată, cu motorul încălzit, gata pentru
un schimb de mase, accelerații violente și
frâne necesare.
Cu un șasiu din aluminiu, o cutie
manuală cu șase rapoarte și un V8 care
bolborosește gutural la relanti și țipă ca
o soprană în extaz în zona roșie, Morgan
Aero 8 vrea să-și cucerească din prima
clientul și să facă impresie bună. El pășește
în jurul ei și îi analizează toate formele cu
un zâmbet sincer pe față. Deschide ușa și
se scufundă în scaunele joase, căptușite cu
piele fină, care-l iau în brațe și-l strâng cu
afecțiune. Pipăie inserțiile de lemn și de
aluminiu, strânge volanul gros în palme,

Privită cu patos,
Morgan Aero 8 te lasă
să-i descoperi toate
formele, mai la vedere,
sau mai ascunse.

Hardtopul
o transformă
dintr-un roadster
într-un coupe la
fel de elegant.

Ai și un ecran multimedia cu touchscreen dacă vrei

Morgan Aero 8 intră pe linia de producție la sfârșitul anului

dă drumul la radio și pornește la drum cu
soarele în spate. Acum are un nou sistem de
aer condiționat, ABS, servodirecție, cruise
control, airbaguri, bară antiruliu și un
diferențial cu alunecare limitată. E tot ce-i
trebuie pentru a se distra în siguranță.
Se pare că este începutul unei frumoase
prietenii, doar că prietenia asta este și
o aventură și o relație de lungă durată.
În dreapta lui este un scaun liber, dar parcă
nu-i vine să-l ocupe cu nimeni și nimic.
Morgan Aero 8 este o mașină peste așteptările
lui și nu vrea să o împartă cu nimeni. Tot ce
au vor să împartă între ei – emoții, conturi
bancare, drumurile către service, drumurile
către apusurile și răsăriturile de mâine... •
Nu există mașină care să arate la fel de bine în ambele forme. Roadster sau Coupe, Morgan Aero 8 nu face compromisuri de design sau de performanță
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Combinațiile de culori și materiale sunt infinite
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NEW STUFF

Apple Watch Sport

» La o bicicletă BMW se asortează de minune un

ceas „sport“, iar Apple Watch pare acum cel mai
râvnit gadget de pe piață. Noi l-am cumpăra în
„versiunea“ Sport pentru că ni se pare că arată cel
mai bine, iar restul versiunilor ni se par puțin cam
forțate din punctul de vedere al designului. Oricum ar fi, Apple Watch este un must-have pentru
orice împătimit al tehnologiei.
Preț: aproximativ 300 euro

GoPro Hero 4

» Dacă tot ai o bicicletă BMW și un ceas Apple,

e musai să te filmezi cu nou GoPro Hero 4. Versiunea Black Edition vine la pachet cu filmare 4K,
dar și un software care să-ți permită să controlezi
camera prin intermediul telefonului tău deștept,
pentru ca mai apoi să te lauzi pe social media cu
poze și filmări.
Preț: aproximativ 500 euro

MTX Audio IX1

» Muzica e importantă, așa că îți recomandăm

și niște căști care să se potrivească echipamentelor
deja prezentate. Căștile IX1, de la MTX Audio, nu
sunt cele mai populare, dar calitatea sunetului este
de excepție, iar faptul că poți asculta aceeași muzică
la două perechi de căști, folosind același dispozitiv
audio, ni se pare un mare bonus.
Preț: aproximativ 180 euro

Pedale bavareze

BMW Cruise M-Bike » Aspirațional vorbind, cam fiecare dintre noi ar vrea un
model M. Totuși, dacă bugetul nu-ți permite un M veritabil,
atunci ai la dispoziție o versiunie mult mai ieftină. E adevărat
că are doar două roți, dar are are și două pedale, frâne, jante
și un „șasiu“ de top. BMW Cruise M-Bike face parte din
cea de-a treia generație de biciclete BMW și, așa cum te-ai
aștepta, este construită pentru a fi „condusă“. Cântărește dar
14,8 kilograme, discurile de frână și schimbătorul de viteze
sunt produse de Shimano, iar logo-ul M de pe cadru sigur
te va scoate în evidență.
Preț: aproximativ 999 euro
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Philips Retro Radio

» După atâta plimbat pe bicicletă, filmat, pozat, jucat cu ceasul inteligent și ascultat muzică în
căști, trebuie să te relaxezi și acasa. Și poți face asta
prin muzică. Radioul retro de la Philiphs transmite
muzica prin Bluetooth, așa că nu mai nevoie de cabluri, are și stație de andocare pentru smartphone,
și arată cât se poate de bine.
Preț: aproximativ 200 euro
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TIME OUT

Un colţ pentru
căutătorii Raiului
Vă invităm să păşiţi pe aleile
Domeniului Greaca şi să cercetaţi
toate cotloanele acestui loc ascuns,
dar accesibil, delicat, dar impunător,
primitor, dar, totuşi, selectiv.
Domeniul Greaca se află la 45 km de Bucureşti,
în localitatea cu acelaşi nume, şi a fost ideea
unui vizionar, care şi-a imaginat în mijlocul
câmpiei, la un pas de Dunăre, un loc magic în
care fiecare om să-şi trăiască pasiunile şi poveştile. Se întinde pe o suprafață de 32 ha, într-o
zonă splendidă unde veţi fi în deplină siguranţă
tot timpul. Ascunsă poate GPS‑ului, destinaţia
aceasta se găseşte foarte uşor întrebând pe oricare
din localnicii extrem de binevoitori ai zonei.
Un somn adânc, profund, liniştitor, dar
şi energizant totodată e promisiunea pe care
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f iecare încăpere a Domeniului Greaca
o face. 15 camere cochete şi un apartament generos şi frumos utilat, un
salon pentru poveşti, mese tihnite şi
un c olţişor pentru tabieturi sau sieste
leneşe. În total găzduieşte maximum
32 de oaspeţi.
Posibilităţi de a vă petrece timpul
liber sunt însă multe.
Restaurantul Domeniului îi strânge în jurul meselor pe toţi cei care iubesc veselia, vorba cu haz, mesele lungi
şi bogate, condimentate după gust cu
muzică sau doar cu ţârâit de greieri.
Piscina face parte din pachetul
standard al sejurului dumneavoastră.
Iubitorii sportului alb vor găsi la
Greaca două terenuri de tenis prevăzute cu nocturnă, pe care se pot
desfăşura zi şi noapte. Echipamentul
complet este disponibil la cerere. Patru
ATV-uri de ultimă generaţie şi trasee
bine alese te duc la Dunăre pe drumuri de ţară, prin şleauri sau canale
de irigaţie. Iar pentru doamne, Greaca
pune la dispoziţie biciclete de teren şi
un traseu la fel de bine ales.
Copiii au un loc special de joacă
alăturat locului de joacă pentru adulţi.
Greaca se află în mijlocul a șase
fonduri de vânătoare, care se întind
pe 23.000 de hectare de teren bogat
în vânat mare sau mic, de la mistreţi
până la vulpi sau gâște.

Iar povestea nu se opreşte aici. Pe
Domeniul Greaca urmează să se dezvolte un aerodrom, un poligon de tir
sportiv, ponton pentru ambarcațiuni
la Dunăre, un centru spa și un club
rezidențial.
Şi asta nu e tot, pentru că Domeniul Greaca va încerca să redefinească
standardele „vieţii de provincie“ cu un
proiect rezidențial de excepţie, despre
care puteţi afla mai multe detalii accesând pagina web dedicată acestuia •
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MOTODYNAMICS ROMÂNIA

DOUĂ ROȚI

PREMIUM
Yamaha TMAX, unul dintre cele mai
apreciate maxiscutere din lume, s-a înnoit
pentru 2015, devenind și mai rafinat.
Text: Marius Băcilă • Foto: Yamaha
Când a fost lansat prima
dată, în 2001, TMAX
a revoluționat lumea
maxiscuterelor prin
combinația de sportivitate și
caracter practic, împachetată
într-un look agresiv și
elegant. Scuterul din Iwata
a devenit rapid un best-seller
în această categorie și s-a
transformat chiar într-un
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obiect de cult pe piețele din
Franța, Spania și Italia.
TMAX a trecut prin
toate declinările, de la
custom deosebit la vehicul
de competiție (în Italia
există o competiție
monomarcă dedicată special
acestui model), în mâinile
legiunilor de fani de toate
vârstele. Versiunea 2015

a lui TMAX a atins un
apogeu în materie de
estetică, maxiscuterul
arătând mai interesant și
mai rafinat decât oricând,
un vehicul numai bun de
admirat după ce îl parchezi
în fața terasei. Dar TMAX
nu se rezumă la a face furori
printre privitori, ci vine și
cu tehnologie pe măsură.
Pentru 2015, maxiscuterul
Yamaha are suspensie față
cu furcă inversată cu jambe
de 41 mm și frâne cu etriere
radiale pe față.
În plus, sistemul Smartkey
permite pornirea fără a mai

r
r
sector 1, Bucur
Tel.: 0724.044.437; 031.228.55.33/34/35
www.yamaha-motor.ro

fi nevoie să introduci cheia
în contact. Atâta timp cât
ai cheia în buzunar, poți
apăsa pe un buton pentru a
porni motorul. Acum există
și o priză de 12 V, utilă
pentru alimentarea unui
smartphone sau a unui sistem
de navigație.
Parbrizul este reglabil în
două poziții, farurile sunt
cu LED (în premieră), iar
motorul cu doi cilindri, de
530 cmc, este suficient de
puternic încât să asigure
accelerații fulminante,
dar permite conducerea
scuterului cu permisul de
categorie A2.
Nu încape îndoială: Yamaha
TMAX este în continuare
regele maxiscuterelor •
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MAREA
REVENIRE
D

BMW revine la particula RS după o pauză de 10 ani,
odată cu noul sport-tourer cu motor boxer – R 1200 RS.

GENTLEMAN’S CAR

Text: Marius Băcilă
•
Foto: BMW
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eși gama motocicletelor
BMW este foarte
cuprinzătoare, în familia R,
a modelelor cu motor boxer, se simțea
lipsa unui sport tourer în stilul
vechiului R 1100 RS, care să se simtă
în largul său atât trasând traiectorii
frumoase pe un drum virajat de
munte, cât și transportând pilot,
pasager și bagaje către orizonturi
îndepărtate, în deplin confort.
BMW a început tradiția modelelor
RS în 1977, cu deja legendarul
R 100 RS, primul sport-tourer
în adevăratul sens al cuvântului.
În 2015, atât partea sport, cât și cea
touring sunt mai accentuate, noul
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R 1200 RS fiind suficient de puternic
încât să se țină cam după orice vehicul
înmatriculabil, dar, în același timp,
având suficiente dotări legate de
confort și partea practică încât să se
adapteze oricărui tip de utilizare.
Motorul boxer răcit parțial cu lichid
dezvoltă 125 CP și un cuplu maxim
de 125 Nm. Mai important, curba de
cuplu este de-a dreptul impresionantă,
permițând atât plimbări relaxate cu
3.000 rpm în treapta a șasea, cât și
accelerări fulminante atunci când se
rotește cu hotărâre manșonul de gaz.
Suspensia față este convențională, cu
furcă inversată, BMW renunțând la
soluția Telelever pentru unele dintre

modelele boxer. Opțional, sistemul
Dynamic ESA permite reglarea
electronică a suspensiei, aceasta
adaptându-se și la condițiile de drum,
și la stilul de pilotaj.
Dotările sunt cu adevărat
impresionante – parbriz reglabil
manual, cruise control, quickshifter
care asistă atât la schimbarea în treaptă
superioară, cât și în cea inferioară,
manșoane încălzite, computer de
bord și lista ar putea continua mult și
bine. În plus, accesorii precum gențile
laterale, topcase-ul și tank-bag-ul te
ajută dacă vrei să pleci departe. Și, cu
un R 1200 RS, această dorință va fi
greu de stăpânit •

WWW.GENTLEMANSCAR.RO

STARCAR

êêêêê

P

ână să vină Walter
da Silva în biroul de
design Audi, marca
din Ingolstadt făcea pași
mici și timizi, ca un școlar
de primară scos la tablă pe
neașteptate. Între timp Chris
Bangle reinventa BMW-ul,
obținea laude și controverse,
toate mai bune decât tăcerea
de lift care se abătuse în
biroul de design Audi.
Mulți erau dezamăgiți de
faptul că toate mașinile lor
arată la fel ca niște coreeni
în China. Walter Da Silva
reușea însă să dea o nouă
față designului Audi, prin
grila radiatorului , noile
blocuri optice și muchiile
ascuțite și minimaliste.
Doar că în ultima vreme
designerii Audi au început
din nou să fie redundanți, să
scoată chestii asemănătoare,
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sinonime, omonime, deloc
antonime. Lucru care s-a
schimbat prin dezvelirea
acestui concept, Audi
Avant Prologue, concept
care pune bazele unei noi
linii de design, design pe
care se jură că-l vom vedea
pe viitoarele generații de
Audi A6, A7 și A8.
Nu are rost să vă descriem
acum ce se vede și cu ochiul
liber. Anume că este albastru
la exterior și maro la interior.
Trebuie să vă spunem însă că
a fost dezvelit publicului la
Salonul Auto de la Geneva,
că este un plug-in hibrid cu o
putere combinată de 455 CP
și 750 Nm obținută dintr-un
motor convențional 3.0 TDI
și altul electric, integrat foarte
deștept în cutia de viteze
cu opt rapoarte. Fiind un
Quattro accelerează fără bătăi

Audi

Prologue Avant

de cap de la 0 la 100 km/h în
doar 5,1 secunde și cu toate
astea se laudă cu un consum
de doar 1,6 litri , iar în modul
electric cu o autonomie de
54 kilometri.
La interior designerii
Audi s-au străduit să-și
mențină suveranitatea într-ale
minimalismului și uite că au
reușit să deseneze unul cu
foarte multe linii orizontale

pentru a amplifica senzația
de spațiu util și simplu,
totodată reușind să integreze
trei display-uri OLED
interconectate pentru a oferi
cât mai multă informație și
versatilitate atât pasagerilor
din față, dar și celor din spate.
Rămâne de văzut
dacă Audi se va ține de
promisiune. Refresh-ul se
cam cere... •
MARTIE 2015 � 66

