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sale din gama i și oferă soluții de 
finanțare și de achiziție care te invită să 
faci calcule și care devin greu de refuzat 
atunci când vorbim despre un BMW i3. 
Aceste lucruri sunt valabile pentru marea 
majoritate a producătorilor mari, de la 
Renault la Mercedes-Benz, dar problema 
apare atunci când tehnologia hibridă 
apare pe modele care cu greu pot fi mai 
ecologice decât unele convenționale. 
Iar aici mă gândesc la SUV-urile eco, 
aflat în gama producătorilor mari 
precum Porsche, BMW, Land Rover 
sau Volvo. Pare cumva contra-intuitiv 
să prezinți o mașină puternică, mare 
și grea într-un context care încearcă să 
te facă să crezi că un astfel de SUV va 
consuma doi litri la suta de kilometri. 
De aici zic eu că vine și riscul de cădea 
în derizoriu. Sigur, BMW i3, Renault 
Zoe, VW eGolf sau alte modele electrice 
sunt o alternativă serioasă pentru oricine 
se deplasează în oraș. Dar hibridele sau 
modelele de tip plug-in hybrid, care 
cântăresc două tone, promit putere 
mai mare decât marea majoritate a 
motorizărilor convenționale și care 
încearcă să te convingă de beneficiile pe 
care le ai sunt create, din punctul meu de 
vedere, doar pentru a-l face pe cel de la 
volan să nu se simtă vinovat. Și, desigur, 
să-l ajute când vine vorba de impozit sau 
taxe către stat. Deocamdată, viitorul 
electric al lumii auto stă în dezvoltarea 
modelelor compacte, nu a SUV-urilor, 
chiar dacă soluțiile de compartimentare 
și cele legate de greutate sunt mai greu 
de implementat în cazul modelelor mici. 
Dar dacă vrem o schimbare, ea trebuie 
să  jungă în modelele de consum, nu în 
cele premium •

L umea auto, la fel ca mai tot ce 
ne înconjoară, bate piua cu un 
stil de viață echilibrat, ecologic 

care trebuie să ajute mediul înconjurător 
să-și revină după colapsul pe care tot noi, 
oamenii, l-am creat. Sigur, o colectare 
selectivă a deșeurilor, de exemplu, este un 
obicei care ar trebui să intre în reflexul 
fiecăruia dintre noi, dar problema apare 
atunci când lupii moralizatori apar în 
haită hotărâți să schimbe percepțiile, 
fără însă a avea rezultate palpabile sau 
măcar reușite vagi în a schimba ceva. 
Da, sunt de acord, schimbarea necesită 
timp și cel mai greu de schimbat sunt 
percepția și gândirea colectivă. Mai ales 
în cazul nostru atunci când puterea 
exemplului funcționează cu precădere 
în cazul lucrurilor negative. Totuși, 
revenind spre lumea auto, schimbările 
din gamele marilor producători sunt din 
ce în ce mai vizibile, chiar dacă, de multe 
ori, consumul și emisiile comunicate 
oficial sunt departe de cele care apar în 
cazurile practice. Volkswagen care încă 
încearcă să-și revină după scandalul 
Dieselgate – sau cel puțin așa lasă 

EDITORIAL

Andrei Barbu

impresia – oferă în momentul de față, 
pentru piața din România, o gamă 
extrem de interesantă de modele electrice 
sau hibride, de la micuțul eUp!, până 
la o compactă extrem de populară, 
care se vinde acum și într-o versiune 
electrică și într-una de tip plug-in hybrid. 
Mai departe, BMW mizează pe modelele 

SUV-urile eco care se laudă 
cu puteri mari și consumuri 
mici nu fac altceva decât 

să ne atragă atenția asupra 
faptului că hibridele și 
modelele de tip plug-in 
hyrbid sunt cu adevărat 

eficiente doar dacă vorbim 
despre modele compacte 

sau sub-compacte.

TENDINȚELE ECO
ALE LUMII MODERNE
RISCĂ SĂ FIE LUATE
ÎN DERIZORIU
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Bentley Bentayga va fi chiar Regina 
Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Și asta 
este poate vestea pe care orgoliul 
Rolls-Royce o suportă cel mai greu.

Tehnologiile și sistemul 4x4  
sunt livrate de BMW
De când a fost înfiată de BMW, marca 
Rolls-Royce beneficiază fără rezerve de 
cele mai avansate tehnologii dezvoltate 
de bavarezi. BMW a anunțat dezvoltarea 
modelului X7, adică un SUV mai mare 
decât X5, care va fi lansat în 2018-2019. 
SUV-ul Rolls-Royce este anunțat pentru 
2018, ceea ce alimentează ipoteza că 
cele două mașini au aceeași platformă. 
Rolls-Royce a anunțat deja că această 
platformă a SUV-ului său va fi utilizată și 
de viitoarea generație a limuzinelor sale.

Un SUV Rolls-Royce  
ar putea arăta natural
Singura descriere oferită de Rolls-Royce 
despre formatul SUV-ului său este că 
va avea o caroserie înaltă. Prototipurile 
Proiectului Cullinan au caroserii de 
Phantom adaptate pe noua platformă. 
Iar faptul că portierele spate ale 
limuzinei sunt scurtate ne arată că 
SUV-ul va fi mai scurt decât Phantom. 
Dar lăsând la o parte acest indicii, 
un Rolls-Royce în format SUV nu 
este chiar anapoda. În primul rând 
Phantom este mai apropiat ca statură de 
un Range Rover  decât de o limuzină 
normală. Astfel că tranziția la formatul 
SUV nu ar fi șocantă. Iar  înainte 
să adopte formatul de sedan în trei 
volume, modelele Rolls-Royce erau 
niște mastodonți în două volume sau 
două volume și jumătate care ar eclipsa 
majoritatea SUV-urilor de talie mare •

R olls-Royce este în plină 
desfășurare cu proiectul 
Cullinan care va da naștere 

primului SUV al mărcii britanice. Oricât 
de controversată ar fi ideea, Rolls-Royce 
are șansa să creeze din nou un 
globe-trotter luxos, așa cum ne-a dovedit 
încă din primii ani ai existenței sale.

Rolls-Royce și-a câștigat 
reputația în teren greu
Ne-am obișnuit să ne imaginăm că 
mediul natural al modelelor Rolls-Royce 
este aleea din fața câte unui hotel 
ultraluxos precum Burj Al Arab, fără să 
aibă măcar o dâră de praf pe cauciuc. 
Dar ar trebui să ne aducem aminte că 
Lawrence al Arabiei era fidel modelelor 
Rolls-Royce care l-au motorizat în 
campaniile sale din deșert și zone 
muntoase. Iar Rolls-Royce și-a câștigat 
reputația de „cea mai bună mașină din 
lume“ în urma unor trialuri de mii 
de kilometri pe trasee dure din Scoția 
sau în Alpi pe care legendarul model 
Silver Ghost le-a parcurs încă din 
1907 fără probleme tehnice. Așadar, 
Rolls-Royce și-a câștigat renumele nu la 
concursuri de eleganță, ci demonstrând 
soliditatea mașinilor cucerind trasee și 
condiții vitrege.

Piața cere SUV-uri ultraluxoase
Despre succesul lui Mercedes-Benz 
GLE, BMW X5 și Audi Q7 a devenit 
redundant să mai vorbim. Mai relevant 
este că Porsche s-a transformat într-un 
constructor de serie mare datorită 
popularității lui Cayenne. Nu mai puțin 
de 73.119 exemplare Porsche Cayenne au 
fost comercializate în 2015, în condițiile 
în care o nouă generație a modelului 

OPINIE

Alex Buțu

ar putea fi lansată chiar peste un an. 
Totodată, Maserati Levante este în plină 
campanie de promovare, departamentul 
SVO al Land Rover va produce versiuni 
ultra-personalizate ale lui Range Rover 
care vor avea preț spre 200.000 de 
euro, iar Aston Martin și Lamborghini 

au deja în lucru crossoverele DBX, 
respectiv Urus. În același timp presa 
britanică a aflat că Bentley a primit 
deja comenzi pentru toate exemplarele 
Bentayga programate pentru primul 
an de producție (adică circa 3.000 de 
exemplare). Iar primul posesor al lui 

Decizia Rolls-Royce  
de a construi un SUV poate 
părea un sacrilegiu la prima 
vedere. Însă istoria mărcii  

și contextul actual fac  
foarte propice și chiar 
naturală lansarea unui 

asemenea model.

DE CE E NORMAL CA
ROLLS-ROYCE
SĂ PRODUCĂ UN SUV
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  Ceas  
Baume & 
Mercier cu 
curea din piele. 
Disponibil în 
magazinul 
Helveția de pe 
Calea Victoriei, 
nr. 68-70, 
București.  
Preț la cerere.

JUSTFASHION

F
O

R

HER
Just for

Just for glamour

Fustă Brunello Cucinelli  
disponibilă în magazinul 

Brunello Cucinelli de 
pe Calea Dorobanților, 
nr. 198. Preț la cerere.

Bluză din blană  
fără mâneci  

Brunello Cucinelli 
disponibilă în 

magazinul Brunello 
Cucinelli de pe Calea 

Dorobanților, nr. 198. 
Preț la cerere.

 
Sandale din 

piele întoarsă, 
cu toc. 

Disponibile 
în rețeaua 

magazinelor  
Il Passo.  

Preț: 699 RON

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

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

Plic auriu Brunello Cucinelli  
disponibil în magazinul 
Brunello Cucinelli de pe 

Calea Dorobanților, nr. 198. 
Preț la cerere.

GENTLEMAN’S CAR

Eau de  
néroli doré și 

Eau de  
rhubarbe  

écarlate sunt 
disponibile 

în parfumerii 
începând din luna 

aprilie. Eau de 
cologne 100ml. 
Preț: 433 RON
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Cercei, pandantiv și inel,  

disponibile în rețeaua magazinelor Pandora.
Preț la cerere.

HERF
O

R FASHION

SEPHORA

Ruj Too Faced 
Melted disponibil în 
rețeaua magazinelor 

Sephora.  
Preț: 91 RON

Fard pleoape  
Colorful albastru mat,  

disponibil în rețeaua 
magazinelor Sephora.  

Preț: 55 RON

Parfum Illicit  
Jimmy Choo 

disponibil 
în rețeaua 

magazinelor 
Sephora. 

EDT 100 ml. 
Preț: 489 RON

Mascara  
disponibilă 
în rețeaua 

magazinelor 
Sephora. 

Preț: 73 RON

Gel de duș  
disponibil 
în rețeaua 

magazinelor 
Sephora. 

Preț: 39 RON

 
Botine din piele 

întoarsă Casadei. 
Disponibile 

în magazinul 
Distinto de 
pe Calea 

Dorobanților,  
nr. 133.  

Preț la cerere.

 
Plic nude din piele. 

Disponibil în rețeaua 
magazinelor Il Passo. 

Preț: 499 RON

13 � PRIMĂVARĂ 2016

 
Pantofi fără toc din piele. 

Disponibili în rețeaua magazinelor 
Il Passo. Preț: 399 RON

  Rochie Stefanel. 
Disponibilă în rețeaua 
magazinelor Stefanel. 
Preț la cerere.
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FEATURE LEXUS RX

LUXUL
NOUL LEXUS RX

PROGRESIV

DEFINEȘTE
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LEXUS RX FEATURE

Text: Alex Buțu • Foto: Lexus

Invariabil ajungem să definim viața 
drept o călătorie în care cele mai de 

preț lucruri sunt de fapt experiențele 
trăite. Noul Lexus RX ne propune 

cheia unei vieți bazată pe principiul 
luxului progresiv, definit de inovație, 
responsabilitate și experiențe unice.
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U n automobil de 
lux nu poate fi 
doar un produs 

premium. Calitatea, 
versatilitatea și tehnologiile 
avangardiste nu sunt în 
cazul său doar standarde 
de producție obligatorii, 
ci au rolul de a îmbogăți 
experiența vieții. Totodată, 
un automobil premium 
trebuie să ofere tehnologii 
inteligente și inovatoare 
și soluții responsabile față 
de mediu și societate. Iar 
aceste principii stau la baza 
conceptului de lux progresiv 
definit de modelele Lexus. 
Este o viziune reflectată 
în deplinătatea sa de noua 
generație a SUV-ului RX, 

cel mai popular model 
al mărcii japoneze. Noul 
Lexus RX cultivă principiul 
luxului progresiv atât prin 
tehnologiile sale, cât și prin 
felul în care interacționează 
cu potențialii clienți. Pentru 
promovarea noului model, 
Lexus a organizat în Londra 
evenimentul The Life RX, 
care a avut formatul unei 
experiențe inedite de teatru 
imersiv. The Life RX a 
captivat invitații oferindu-le 
rolul principal în propriului 
show personalizat. Astfel, 
au fost purtați într-o odisee 
cu 14 scene desfășurate la 
renumitul hotel Mondrian, 
precum și în trezoreria 
subterană a unei bănci. 

Invitații au fost tratați cu 
aceleași experiențe de care 
se bucură și celebrul actor 
și producător. De exemplu, 
croitorul britanic Joshua 
Kane le-a propus invitaților 
să îi poarte creațiile sale 
unice la ceremoniile elevate 
din agenda lor de vedetă. 
Iar costumele au avut același 
tip de cusături fine regăsite 
la multiplele versiuni de 
tapițerie de piele pe care 
le pot alege clienții noului 
Lexus RX. Pentru a trăi 
sentimentul statutului 
de vedetă, invitații s-au 
bucurat de adulația fanilor la 
premiera propriului lor film 
și au scăpat de urmăritori cu 
ajutorul noului Lexus RX. 
Din momentele exaltante 
oferite de acest gen de teatru 
interactiv au făcut parte 
scene în care invitații au 
traversat trezoreria subterană 
ghidați cu laser și au trecut 
prin difuzoare gigantice 
care replicau sistemul audio 
configurat de specialistul 
Mark Levinson, un partener 
de elită al mărcii Lexus. 
The Life RX a culminat cu 
scena de pe covorul roșu, în 
care actorul Jude Law s-a 
alăturat invitaților. 

Însă The Life RX nu 
este doar un eveniment 
excepțional, ci și experiența 
cu care noul Lexus RX își 
tratează clienții. Designul 
exterior avangardist și 
inconfundabil al noului 
Lexus RX este pe măsura 
unei vedete a segmentului 
premium, iar habitaclul 
său este un exemplu 
perfect al conceptului 
de ospitalitate japonez, 
denumit “omotenashi”. Este 
un mediu în care te simți 
confortabil și în siguranță, 
iar simțurile îți sunt alintate 
cu detalii rafinate.

Pentru crearea inserțiilor 
de lemn care ornează 
consola centrală și fețele 
portierelor lui RX, Lexus 
a apelat la artizanii 
companiei Yamaha, care 
sunt specializați în crearea 
unor piane excepționale 
folosind tehnici de tăiere a 
lemnului cu laser. Tăieturile 

Stilat și 
versatil, actorul 
Jude Law joacă 
natural rolul 
de ambasador 
Lexus RX.

Scenele au fost inspirate 
de elementele rafinate ale 
noului Lexus RX și de 
stilul de viață cu experiențe 
deosebite prezentat în 
spotul TV dedicat acestuia. 
Spotul este filmat pe Riviera 
Franceză și în regiunea 
italiană Fiuggi și îl are drept 
protagonist pe Jude Law. 

FEATURE LEXUS RX
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cu laser lasă la vedere stratul 
de aluminiu de sub lemn. 
Contrastul dintre cele 
două materiale, precum și 
suprafața inserției acoperită 
cu o peliculă protectivă 
finisată lucios, creează un 
efect vizual sofisticat și de 
calitate înaltă. 

Atmosfera destinsă din 
habitaclu este amplificată de 
plafonul panoramic opțional 
și de ampatamentul lungit al 
noii generații Lexus RX, care 
oferă pasagerilor din spate 
spațiu similar cu cel dintr-o 
limuzină. Confortul suprem 
este asigurat și de sistemul 
de climatizare Climate 
Concierge, care ajustează 
automat nu doar temperatura 
din cabină, dar și cea a 
scaunelor și volanului. 
Senzori cu infraroșu măsoară 
temperatura pasagerilor 
din spate și le reglează 
aerul condiționat și răcirea 
sau încălzirea scaunelor. 
De asemenea, climatizarea 
eliberează în habitaclu 
particule care purifică aerul, 
deodorizează scaunele și au 
un efect hidratant plăcut 
pentru piele. 

Siguranța pasagerilor 
este garantată cu Lexus 
Safety System +, un pachet 
de sisteme capabile să 
detecteze atât vehicule, cât și 
pietoni și să frâneze mașina 
automat pentru a evita sau 
diminua coliziunea. Lista de 
dotări de asistare cuprinde 
și funcția de pilot automat 
adaptiv, funcția de corectare 
automată a direcției pentru 
păstrarea benzii de rulare, 
farurile cu fază lungă 
adaptivă, funcția de afișare a 
unei imagini de 360 de grade 
în jurul mașinii pe ecranul 
central din bord, precum 
și senzorii de detectare a 
mașinilor din spatele noului 
Lexus RX când se face 
o manevră în marșarier. 
Nu lipsesc sistemul head-up 
display care proiectează pe 

parbriz și informații despre 
navigație sau sistemul 
audio, sistemul de afișare 
a semnelor de trafic, 
încărcarea wireless pentru 
smartphone, hotspot-ul 
de internet care suportă 
conectarea WiFi simultană a 
până la 4 aparate.

Lexus RX are statutul 
de pionier al propulsiei 
hibride în segmentul SUV/
crossover de lux. Iar noul 
model oferă în versiunea 
RX 450h un sistem hibrid 
compus dintr-un motor 
V6 de 3,5 litri pe benzină 
și două motoare electrice. 
Astfel sunt produși 313 CP, 
care permit un sprint 
0-100 km/h în 7,7 secunde. 
Eficiența sistemului hibrid 
care animează toate cele 
patru roți este reflectată 
de consumul mediu de 
5,2 l/100 km și emisiile 
de 120 g CO2/km. 
Alternativa o reprezintă 
RX 200t, cu motor turbo 
de 2 litri pe benzină, 
care livrează 238 CP și 
consumă 7,9 l /100km. 
Ambele modele oferă 
avantajele tracțiunii 

integrale, completate de 
suspensia adaptivă variabilă, 
disponibilă opțional.

Nu în cele din urmă, 
noul Lexus RX este un 
etalon și în ceea ce privește 
serviciile. Ca și restul 
modelelor din gama Lexus, 
beneficiază de cea mai 
lungă perioadă de garanție 
oferită în piața premium 
din România, care acoperă 
6 ani sau 200.000 km, în 

funcție de prima condiție 
îndeplinită. La aceasta se 
adaugă serviciul de asistență 
în caz de urgență Lexus 
Euro Assistance 24, care este 
cel mai cuprinzător pachet 
de mobilitate din piață și 
este valabil pentru 6 ani.

Toate aceste argumente 
fac parte din substanța 
luxului progresiv și sunt 
grupate într-un mod unic și 
stilat de noul Lexus RX •

Designul avangardist al noului Lexus RX este pe măsura 
statutului de vedetă a segmentului premium, iar habitaclul 
său este un exemplu de rafinament și ospitalitate japoneză.

LEXUS RX FEATURE
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FASHION

Trussardi Blue Land, 
EDT 50ml.  

Preț: 286 RON

Șosete De Pio  
Trends by Adina Buzatu.  

Preț la cerere.

Pălării Borsalino  
for TRENDS by Adina Buzatu.  

Preț la cerere.

 
Papion Ascot  

Trends by Adina Buzatu. 
Preț la cerere.

 
Pantofi  

Le Crawn  
din piele,  
disponibili  
în rețeaua  

magazinelor  
TRENDS  

by Adina Buzatu.  
Preț: 699 RON

HIM
Just for

Just for good time

 
Ceas  

Baume & Mercier 
disponibil  

în magazinul  
Helvetia.  

Preț la cerere.

Pantaloni Basicon  
for Trends by Adina Buzatu.  

Preț la cerere.

Cămașă Eton  
for Trends by 

Adina Buzatu. 
Preț la cerere.
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FEATURE ILIE NĂSTASE

MADE TO  MEASURE
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BMW X5 DRIVE

MADE TO  MEASURE
Din perspectiva lui Ilie Năstase, 
fiecare brand auto are publicul său 
țintă. Coincidență sau nu, dumnealui 
i-au venit la fix modelele BMW.

P almaresul lui Ilie 
Năstase este unul 
care nu poate trece 

neobservat și este dovada 
că omul poreclit „Nasty“ 
rămâne unul dintre cei 
mai buni tenismeni din 
lume. După 57 de titluri 
la simplu, după ce a fost 
de două ori numărul unu 
mondial, după ce a câștigat 
Turneul Campionilor de 
patru ori și după ce a jucat 
18 ani în echipa de Cupa 
Davis a României, câștigând 
109 dintre cele 142 de 
meciuri jucate, pentru Ilie 
Năstase tenisul este mai 
mult decât un mod de viață. 
În momentul în care cariera 
de jucător profesionist a 
ajuns la final, „Nasty“ a 
găsit timpul necesar pentru 
a scrie o autobiografie, dar 
și pentru a intra în politică. 
Acum, la respectabila vârstă 
de 70 de ani, Ilie Năstase 
rămâne același „rebel 
incurabil“, mereu pregătit cu 
o poveste din trecut sau cu o 

glumă bună, depănându-și 
amintirile într-un mod cel 
puțin savuros, tachinându-și 
foștii sau actualii colegi, 
astfel că porecla „Nasty“ 
rămâne și acum la fel de 
valabilă ca în momentele 
petrecute pe terenul de tenis.

Noi am vrut să aflăm 
mai multe despre legătura 
dintre Ilie Năstase și BMW, 
care sunt punctele comune 
care-l leagă pe tenismenul 
român de marca bavareză 
și care sunt motivele pentru 
care domnul Năstase apare 
mereu la volan. „Am șofer, 
dar tot eu conduc. Îmi place 
să fiu în control, îmi place să 
conduc“, ne spune domnul 
Năstase. Mașina pe care Ilie 
Năstase o conduce acum este 
un BMW X5 xDrive30d, 
dar plănuiește să creeze o 
legătură pe viitor cu noul 
Seria 7. Totuși, deși prietenia 
cu Ion Țiriac este una care 
dăinuie de aproape jumătate 
de secol, Ilie Năstase nu 
împărtășește pasiunea 

Text: Andrei Barbu  
•  

Foto: Dragoș Savu
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sau să pun o domnișoară în 
dreapta, pentru că eram în 
circuit și nu aveam timp. 
Bine, acum consider că era 
o prostie să cumperi mașini 
pe care nu le conduci, 
atunci eram luat de flama 
vârstei și-mi plăcea să fac 

asta. Când ești tânăr vrei 
«să te dai mare» cu mașinile 
și cu fetele. La Țiriac asta 
e o boală, el colecționează 
mașini de când avea 
27 de ani. Eu colecționez 
femei“, continuă râzând 
domnul Năstase. 

BMW X5 este considerat 
de multă lume, inclusiv de 
noi, una dintre cele mai 
ofertante mașini disponibile 
în segmentul SUV-urilor 
premium și asta pentru că 
are de partea sa mai toate 
atuurile și niciun dezavantaj. 
Calitatea bavareză și ținuta 
de drum excepțională 
au fost mulți ani la rând 
principalele puncte forte 
ale mașinii și, alături de 
motorizări performante, 
de un sistem inteligent de 

pentru lumea motorizată 
a domnului Țiriac. „Când 
eram tânăr și prost am 
cumpărat multe mașini. Am 
avut Ferrari-uri, Rolls-uri și 
multe altele. Dar niciodată 
n-am avut timp să le 
conduc, să mă bucur de ele 

BMW X5 este mașina potrivită 
pentru orice ocazie, indiferent că 
e vorba de o excursie la schi sau 
despre o întâlnire de afaceri.

FEATURE ILIE NĂSTASE
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tracțiune integrală și de o 
transmisie automată perfect 
calibrată, X5 se dovedește 
all-rounder-ul ideal. În cazul 
de față, mașina pe care o 
conduce domnul Năstase 
are sub capotă un diesel de 
3,0 litri, cu șase cilindri în 

linie, care dezvoltă 258 de 
cai-putere la 4.000 de 
rotații pe minut și care îi 
oferă celui de la volan un 
moment motor maxim de 
560 Nm, disponibil între 
1.500 și 3.000 de rotații pe 
minut. Puterea este livrată 

sistemului de tracțiune 
integrală prin intermediul 
unei transmisii automate 
cu opt rapoarte, astfel că 
mașina accelerează de la 0 la 
100 km/h în 6,9 secunde 
și nu se oprește decât la 
230 km/h, atunci când 

atinge viteza maximă. 
Consumul mixt pe care X5 
xDrive30d îl promite este de 
6,2 l/100 km. Performanțele 
dinamice ale lui X5 sunt 
cunoscute și apreciate, dar 
trebuie să punctăm faptul 
că la succesul de piață al 
acestui model contribuie din 
plin și calitatea interiorului 
și a materialelor utilizate, 
precum și spațiul de care 
se bucură toți pasagerii. 
„Am început să conduc cu 
un Fiat 125, în ’66, și am 
încercat multe mașini de-a 
lungul vieții. Dar, vezi tu, 
ele sunt precum hainele. 
Pe parcurs încerci mai 
multe, până îți vine una 
bine. Iar mie mi-a căzut pe 
măsură BMW“, ne spune 
domnul Năstase. 

„La volan nu sunt mai 
răutăcios decât ceilalți, sunt 
același șofer care se enervează 
când nu se respectă regulile 
și când nu există respectul 
pentru ceilalți din trafic. 

Locație: Hotel Epoque
Intr. Aurora, nr. 17C, sect. 1, București
Tel.: +40 21 312 32 32
Email: reception@epoque.ro
Make-up: Bianca Marca, SLA Paris
Mașină: Automobile Bavaria

BMW X5 DRIVE
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care reușește să destindă 
atmosfera și care foarte 
greu se oprește din povestit, 
chiar dacă ședința foto 
ar fi cerut asta. Este 
un om care apreciază 
obiectele construite sau 
manufacturate cu grijă și 
cu atenție pentru detalii, 
iar această potrivire cu 
BMW l-a adus la volanul 
modelelor bavareze •

Despre noile tendințe 
apărute în gama BMW 
legate de modelele i, domnul 
Năstase pare puțin sceptic, 
cel puțin pentru România. 
„Am condus-o pe cea mică 
făcută de BMW – i3 – dar 
parcă e prea silențioasă. Nici 
nu-ți dai seama când mergi și 
cred că e destul de periculos 
pentru că nu auzi motorul. 
Sigur, cred că până la urmă e 
treabă de obișnuință, dar la 
început e puțin peste mână. 
Infrastructura din România 
nu este pregătită pentru 
mașini electrice. Tehnologia 
avansează într-un ritm 
extraordinar, dar trebuie să 
ținem și noi pasul. Mi-e greu 
să cred că în România vor 
avea succesul înregistrat în 
Germania sau în State.“

Ilie Năstase este una 
dintre acele persoane care 
te încarcă cu energie, 

Mă enervez când nu găsesc 
un loc de parcare, dar deja 
în România asta a devenit, 
din păcate, un lucru normal. 
Nu se face. Se dau amenzi, 
se ridică mașini, dar fără 
să existe o alternativă de 
parcare. Îți dai seama că nu 
ar parca nimeni în stradă 
sau pe trotuar dacă ar exista 
locuri de parcare. Când 
mă duc în Paris știu că pe 

Un interior 
care se 

apropie de 
perfecțiune 

prin calitatea 
materialelor, 
poziționarea 
comenzilor și 
prin designul 

general.

Champs-Élysées pot să las 
mașina într-un loc sigur, dar 
în București, e mai greu.“ 

„Pentru mine, BMW 
este mai sportiv și asta îmi 
place. Celelalte mașini parcă 
sunt mai greoaie. Până în 
aprilie o să merg cu X5, după 
care o să iau noul Seria 7. 
Îmi convine mai mult, 
mai ales că am auzit că se 
parchează singură.“

BMW X5 XDRIVE30D

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):  
de la 62.160
PUTERE (CP/rpm): 258/4.000
CUPLU (Nm/rpm): 560/1.500
0-100 km/h (s): 6,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 230
CONSUM MEDIU (l/100 km): 6,2
EMISII CO2 (g/km): 162-164

EXCELENȚĂ Dinamică, rafinament, 
și eleganță. Performanțe înalte.

FEATURE ILIE NĂSTASE
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DRIVE HONDA CIVIC

Honda Civic este o mașină care polarizează 
opiniile, ceea ce nu este tocmai un lucru 
rău în contextul aglomerației de modele 
din segmentul hatchback-urilor compacte. 
Designul nonconformist, motorul pe 
benzină aspirat și soluțiile de modularitate 
ingenioase îi oferă caracteristici distincte.

Text: Alex Buțu • Foto: Cars Photo

ANTI
STEREOTIP

C hiar dacă între 
clientela europeană 
și Volkswagen Golf 

există o poveste de dragoste 
aproape oarbă, nu toată 
lumea se îndrăgostește de 
stereotip. De aceea există 
modele precum Honda 
Civic care apelează la cei cu 
gusturi mai nonconformiste. 
Stilul cu detalii complicate 

al designului exterior îl 
regăsești odată urcat la 
volan, unde ești întâmpinat 
de o multitudine de ecrane 
și afișaje distribuite în toate 
zările planșei de bord, care 
este la rândul său împărțită 
pe mai multe trepte. 
Nu arată rău. După căderea 
soarelui este mai luminat 
decât Las Vegas noaptea. 
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HONDA CIVIC DRIVE

Dar grafica afișajelor își 
arată vârsta, iar dispunerea 
și împărțirea informațiilor 
și comenzilor necesită 
acomodare. Întâmplarea a 
făcut ca în timpul testului 
să se consume lichidul 
de parbriz. Desigur, am 
fost avertizați, ceea ce este 
bine, doar că avertizarea 
cu o simplă iconiță 
acoperea întregul afișaj 
multifuncțional din partea 
dreaptă a «boltei digitale». 
Avertizarea vizuală pentru 
lichidul de parbriz nu 
dispărea decât dacă apăsai 
pe un buton de meniu de pe 
volan. Iar apoi tot revenea 
la scurt timp. Insistența asta 
nu este doar deranjantă, ci 
acoperă cel mai util afișaj 
din bord, care arată inclusiv 
semnele de circulație de 
pe traseu. De altfel, Civic 
dispune de o listă bogată 
de sisteme de asistență 
a condusului: avertizare 
pentru mașinile din unghiul 
mort, sisteme de avertizare 
pentru o potențială coliziune 
frontală și funcția de 
frânare automată în cazul 
în care șoferul nu intervine 
(sistemul City-Brake 
Active), avertizare pentru 
părăsirea benzii de rulare 
și camera video pentru 
marșarier. De un real ajutor 
în înghesuiala din spațiile 
de parcare au fost senzorii 
pentru detectarea mașinilor 
care trec prin spatele lui 
Civic când faci o manevră în 
marșarier. Civic merită laude 
nu doar pentru pachetul 
de dotări de siguranță, dar 
și pentru soluțiile practice. 
Pe lângă faptul că are un 
portbagaj generos (477 l), 
șezuturile banchetei se 
ridică făcând loc pentru 
o bicicletă (cu roata față 
scoasă) sau pentru un câine. 
Este o soluție ingenios de 
simplă și utilă. De altfel, 
îți ia mai mult să te deplasezi 
de cealaltă parte a mașinii 
decât să ridici șezuturile 
banchetei. În ceea ce privește 
experiența de la volan, 
Civic are drept principal 

HONDA CIVIC 1.8 I-VTEC M/T

DATE TEHNICE
PREȚ de listă fără TVA (euro): 15.990
PUTERE (CP/rpm): 142/6.500
CUPLU (Nm/rpm): 174/4.300
0-100 km/h (s): 9,4
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 215
CONSUM MEDIU (l/100 km): 6,1
EMISII CO2 (g/km): 145

EXCELENȚĂ Suspensiile confortabile 
și modularitatea banchetei.

argument suspensia de o 
suplețe remarcabilă, care 
estompează foarte eficient 
orice tip de denivelare. 
Plăcută este și poziția 
înaltă a manetei cutiei de 
viteze. Dar Civic nu este o 
mașină cu caracter sport. 
Transmisia manuală cu 
șase trepte are o precizie 
decentă, însă direcția nu 
este comunicativă, mai 
ales la viteze de autostradă. 
Frânele răspund eficient. 
Însă dozarea cursei pedalei 
putea fi mai omogenă, 
pentru că sistemul de 
frânare intră în acțiune în 
deplinătatea sa spre finalul 
cursei pedalei. Răspunsul 

liniar este în schimb o 
calitate a motorului aspirat 
pe benzină de 1,8 litri, 
care echipa mașina de test. 
Din păcate, cei 142 CP 
ai propulsorului nu se 
simt prea vioi. Consumul 
mediu înregistrat de noi 
pe trasee mixte a fost de 
8,3 l/100 km. Dar Civic 
mai are un as în mânecă. 
Viitoarea generație va 
debuta în 2017, astfel că 
actualul model beneficiază 
de oferte atractive •

Modelul testat este Honda Civic 5D 
1.8 i-VTEC Elegance Tech Edition, 
o versiune oferită cu preț special de 
15.990 de euro fără TVA, care vine însoțit 
și de garanția de 5 ani sau 160.000 km.

Sistemul de oprire a motorului la semafor, 
indicatorul pentru schimbarea ideală 
a treptei de viteză și butonul pentru 
modul de rulare economic asistă șoferul 
în reducerea consumului de benzină.

Motorul pe 
benzină 
aspirat al lui 
Civic a devenit 
o raritate în
contextul 
proliferării 
soluției turbo.



GENTLEMAN’S CAR PRIMĂVARĂ 2016 � 30

DRIVE MITSUBISHI L200

Dacă partea utilitară a unui pick-up nu te atrage 
deloc, noi îți propunem să-i privești latura 
recreațională. Cu siguranță te va lua de pe 

canapea și te va duce pe munte. Iar partea bună 
e că nu trebuie să cobori de la volan pentru a 

ajunge acolo unde trebuie.

Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

TĂIETORUL

LEMNE
DE
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MITSUBISHI L200 DRIVE

Î n ultima vreme, mai 
toți producătorii 
auto sunt – sau cel 

puțin așa lasă impresia – 
interesați să-i ofere celui 
de la volan o armată de 
sisteme și echipamente care 
să crească nivelul de confort, 
indiferent despre ce segment 
auto vorbim. Cam așa 
stau lucrurile și în cazul 
noului Mitsubishi L200 
care vrea să ajungă și pe 
mâinile clienților care văd 
într-un pick-up mai mult o 
mașină de weekend, decât o 
utilitară. Sigur, la bază, noul 
L200 este același pick-up 
robust, solid, fiabil și capabil 
să ajungă aproape oriunde 
fermierul are treabă, însă 
noua generație încearcă și o 
abordare puțin mai diferită 
decât până acum. 

Direcția acestei noi 
abordări este vizibilă 
imediat, prin prisma 
designului care a devenit 
mult mai fluid și mai 
atractiv. Liniile pătrățoase 
au fost arcuite, gama de 
accesorii ce pot fi montate 
a fost extinsă, iar sloganul 
„Sport Truck“ a fost 
introdus în ecuație pentru 
a obține un rezultat care ar 
trebui să convingă o nouă 
categorie de clienți să încerce 
măcar într-un test drive viața 
de la volanul unui pick-up. 
Personal, strategia mi se pare 
extrem de bună, mai ales 
că o parte dintre rivalii lui 
L200 fac asta demult și mă 
refer aici în special la VW 
Amarok și la Nissan Navara. 
Pick-up-ul văzut ca o mașină 
recreațională nu este nici 
pe departe un concept nou, 
dar noul L200 are acum și 
câteva argumente serioase 
de partea sa și care nu țin 
numai de liniile de design. 

Primul lucru care scoate 
în evidență preocuparea 
pentru această nouă 
abordare este chiar 
motorizarea. Un motor 
diesel de 2,4 litri, cu patru 
cilindri în linie, care 
dezvoltă 182 de cai-putere 
și care este cuplat, în cazul 
de față, unei transmisii 
automate cu cinci trepte. 

Pentru a crește nivelul de 
rafinament și pentru a 
reduce nivelul vibrațiilor și 
al zgomotului resimțit în 
interior, cei de la Mitsubishi 
au lucrat intens la metode 
de antifonare, iar efortul 
lor a dat roade. Nu te 
aștepta însă la rafinamentul 
unui sedan premium, dar 
pentru un pick-up lucrurile 
sunt cât se poate de bune. 
Cu 430 Nm disponibili 
de la 2.500 de rotații pe 
minut, motorul de 2,4 litri 
muncește serios, dar cu 
spor, promițând un consum 

Oricât de potent ar fi un pick-up, oricâte 
moduri de utilizare a sistemului de tracțiune 
integrală ar avea și oricâte diferențiale 
blocabile ar avea, fără anvelopele potrivite 
deplasările în off-road sunt mai mult la noroc.
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mixt de 7,2 l/100 km, 
consum care este foarte 
aproape de adevăr. Un 
alt mare plus pentru noul 
L200 este și raza de bracare 
(5,9 metri) care este una 
dintre cele mai bune din 
segment și care te va ajuta 
atunci când din greșeală 
ajungi cu mașina în centrul 

aglomerat al orașului. Un alt 
punct în plus îi revine 
sistemului automat Start/
Stop care te ajută să faci 
o mică economie în cazul 
consumului de motorină, 
dar și transmisiei care își 
face treaba foarte bine. 
De la volan, noul L200 te 
face să conduci cu grijă doar 
prin prisma dimensiunilor 
sale, pentru că în rest totul 
decurge normal, mai ales 
că vizibilitatea laterală este 
foarte bună, iar în cazul 
garărilor te poți baza pe 
camera video pentru mersul 
cu spatele. 

În off-road, noul L200 
apelează la sistemul Super 
Select 4WD-II, același 
care echipează și modelul 
Pajero și îți oferă patru 

moduri de rulare. Unul în 
care puterea este transmisă 
doar punții spate și alte 
trei moduri de utilizare 
a tracțiunii integrale, în 
funcție de suprafața pe care 
te deplasezi și de dificultatea 
terenului. Oricum ar fi, ține 
minte că în off-road nicio 
mașină tu te poate ajuta 
la potențialul ei maxim 
dacă nu ai și anvelopele 
potrivite. Lăsând acest 
lucru deoparte, noul L200 
se descurcă admirabil în 
teren accidentat și te poate 

duce cam unde vrei tu, 
fără prea mari bătăi de cap. 
Aici vine de fapt și farmecul 
noului L200. Este o mașină 
care te face să te ridici de 
pe canapea și te duce să 
descoperi aventuri despre 
care nici nu știai că există. 
Iar pentru ca „oferta“ să fie 
completă, mai ai parte de 
sisteme de asistență precum 
Lane Departure Warning, 
dar și de un display cu 
touchscreen care-ți oferă 
controlul asupra unora 
dintre funcțiile mașinii •

MITSUBISHI L200 2.4 DI-D

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):  
de la 33.588
PUTERE (CP/rpm): 182/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 430/2.500
0-100 km/h (s): necomunicat
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 177
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,2
EMISII CO2 (g/km): 189

EXCELENȚĂ Motorul și transmisia 
fac pereche foarte bună.

Ideea de vehicul recreațional  
a răsunat și în cazul lui L200, 
iar sloganul „Sport Truck“ 
spune cam tot ce e de spus.

DRIVE MITSUBISHI L200

Sistemul multimedia, împreună cu ecranul tactil 
și cu volanul multifuncțional sunt doar câteva 
dintre argumentele „recreaționale“ ale lui L200.
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DRIVE MERCEDES-BENZ CLASA C COUPE 220 d

Deciziile pe care le iei în tinerețe îți pot 
fi sprijin la bătrânețe, zic niște bătrâni 
înțelepți care citeau mult, vorbeau în pilde 
și se îmbrăcau în alb. Asta înseamnă că e 
bine să-ți trăiești tinerețea la bătrânețe?

armura. Chiar dacă ai bani 
de un S Coupe, poate că-ți 
dorești ceva mai potrivit 
vârstei tale și cauți ceva care 
ascunde mai multă distracție 
la volan într-o caroserie care 
seamănă al naibii de tare cu 
cea a unui S Coupe. Și asta 
nu e rău. Mașina chiar arată 
foarte bine, mai ales privită 
de sus, prin podeaua de sticlă 
care desparte dormitorul tău, 
de garajul tău. Proporțiile 
sunt aproape perfecte și 
pachetul de design AMG îi 
pică foarte bine, mai ales în 
albul ăsta pervers. S-ar putea 
să te încânte asta, faptul că 
seamănă cu o mașină mai 
scumpă, dar nu ar trebui. 
Clienții de Mercedes sunt 
mai inteligenți de fel. 

Nu trebuie să-ți cumperi 
un Clasa C Coupe dacă 

Text: Mihai Alexandrescu 
• 

Foto: Dragoș Savu

vrei să pari, pentru câteva 
secunde și de la mare 
distanță, altcineva decât cine 
ești. Și tocmai de aceea nu ar 
trebui să alegi motorul diesel 
care echipa mașina noastră 
din test. Nu pentru că 
motorul nu ar fi unul bun, 
ci pentru că nu e bun aici. 
Nu poți să servești cârnați 
lângă scoici. Nu merge. 
Și nu vrei să-ți miroasă gura 
a cârnați și a scoici în același 
timp. În plus, ți-ai cumpărat 
mașina asta pentru că vrei 
să faci economie sau pentru 
că vrei să-ți trăiești tinerețea 
cu toate excesele ei? Vrei să 
regreți mai târziu? Într-un 
sedan sau un C T-Modell, 
motorul diesel de 2,2 litri și 
170 CP e alegerea perfectă. 
Are și un cuplu generos, de 
400 Nm disponibili de la 

Toiag

Î n grupa asta, de mașini 
premium germane 
coupe, se întâmplă 

multe lucruri interesante 
în ultima vreme. Clienții 
care-și caută o mașină 
cu prezență și statut nu 
se uită doar la prețul ei, 
preferabil cât mai mare, ci și 
la performanțe, design sau 
reputație. Mulți dintre ei 

sunt tineri, dar cunoscători. 
Tinerețea vine cu orgoliile ei 
și un orgoliu rănit la o vârstă 
nepotrivită poate declanșa 
reacții adverse. De obicei o 
mașină de genul ăsta trebuie 
să-ți protejeze orgoliul de 
daune nedorite. Și atunci 
trebuie să-ți cunoști mașina 
dacă vrei să te asiguri că 
nimic nu-ți va penetra 
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1.300 rpm, atinge 100km/h 
în 7,8 secunde și consumă 
4,4 litri la suta de kilometri. 
Dar tu cu asta vrei să te lauzi 
când ești într-un Mercedes 
Coupe cu pachet AMG, 
jante de 18 inch și evacuare 
dublă, sau cu lungimea 
powerslide-urilor și a 
zâmbetelor tale? Nu cumva 
visezi la un AMG de 480 CP 
și ai rămas fără bani pe card? 
Dacă nu ai ajuns la criza 
vârstei mijlocii mult prea 
devreme, nu ai nici un motiv 
să nu-ți cumperi mașina 
cu un motor pe benzină, 
de doi litri și 210 CP, care 
sună mult mai bine și aduce 
un compliment binevenit 
acestei caroserii superbe. 

La interior te vei așeza 
în niște scaune sport foarte 
bine desenate, ceva ce nu o 
să vezi într-un BMW Seria 
4 sau un Audi A5. Scaunele 
sunt un atu foarte important 
al acestei mașini și oferă 
interiorului o clasă în plus 

dacă visezi la Aston-ul lui. 
De fapt, mașina asta e mai 
mult un mic Aston, decât un 
mic S Coupe. Dacă tu crezi 
că ai plătit pentru un Clasa 
S Coupe mai mic, o să fii 
puțin dezamăgit. Sunt unele 
materiale și muchii la 
interior de care nu ai vrea să 
te lovești cu capul. Zgomotul 
de vânt este infinit mai 
prezent decât în Clasa S 
și așa mult mai departe. 
Și când spunem asta, nu 

criticăm Clasa C Coupe, ci 
suntem total impresionați 
de Clasa S. Dacă asta este 
ideea pe care cei de la 
marketing-ul Mercedes vor 
să ți-o planteze în cap, tu 
trebuie să închizi ochii, să-ți 
imaginezi un Aston și vei 
scăpa de blestem.

Apoi, Clasa C Coupe e 
mult distractivă decât poate 
fi vreodată un S Coupe, dar 
niciodată mai distractivă 
decât mașina tatălui tău. 
Te face să-ți dorești mai 
mult, nu mai puțin, lucru 
esențial pentru un tânăr în 
plină ascensiune. Mașina 
asta împarte cu versiunea 
cu patru uși doar capota 
și aripile, în rest, a fost 
desenată pentru a te simți 
special, mai ales la volan. 
Suspensiile sunt mai joase 
cu 15 mm, direcția a fost 
modificată pentru a aduce 
mai multe furnicături în 
palmele tale, iar puntea față 
agață asfaltul cu o plăcere 

Chiar dacă 
unii îți vor 
reproșa că 
te‑ai îmbrăcat 
prea bine 
pentru 
eveniment, în 
Clasa C Coupe 
atragi mai 
mult gelozie 
decât sfaturi 
utile.

față de cel al concureței. 
Nu sunt mai confortabile 
decât cele din BMW, dar ți-e 
drag să le privești înainte de 
a te așeza în ele, preferabil 
fără pantaloni cu ținte. 
Tetierele integrate și pielea 

perforată le fac să arate ca 
unele dintr-un GT de lux, în 
care se plimbă tații celor care 
conduc un Clasa C Coupe, 
BMW Seria 4 sau Audi A5. 
Foarte important dacă ai 
un complex al tatălui. Sau 

Mercedes-Benz 
Clasa C Coupe 

are ceva din 
farmecul unui 
Aston Martin, 

chiar dacă 
designul trădează 
rudenia cu fratele 

preferat al familiei 
– Clasa S Coupe.
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pneumatice sunt o premieră 
în clasă și poți beneficia 
de ele dacă alegi pachetul 
AIRMATIC Dynamic 
Handling. Tu alegi, tu 
plătești. Poți să selectezi 
cinci moduri de condus în 
funcție de toanele din ziua 
respectivă, iar unele au chiar 
și moduri super, pentru 
super zile bune. Și o să cam 
ai zile din astea într-un 
Clasa C Coupe. O să arăți 
mai sofisticat decât șoferii de 
BMW Seria 4 sau Audi A5, 
nu vei impresiona mai mult 
decât trebuie și vei fi mereu 
cel care și-a asortat cel mai 
bine pantofii cu cureaua. 
Ce să mai... o să fii cu nasul 

la nivelul potrivit și asta 
contează cel mai mult când 
te încearcă orgoliile tinereții. 
Trebuie să-ți găsești un 
echilibru, iar Clasa C Coupe 
te poate învăța ce-i ăla •

MERCEDES-BENZ CLASA C COUPE 220 d

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):  
de la 41.160
PUTERE (CP/rpm): 170/3.000-4.200
CUPLU (Nm/rpm): 400/1.400-2.800
0-100 km/h (s): 7,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 234
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,4
EMISII CO2 (g/km): 116

pe care o găsești de obicei 
la super hot hatch-uri cum 
sunt Renault Megane RS 
sau Honda Civic Type R. 
Tocmai de aceea merită 
să ai un motor pe benzină 
mai puternic care să rupă 
aderența roților spate 
și să te bucuri de G-uri 
laterale acompaniat de un 
soundtrack care nu sună a 
recoltă de porumb. Cutia 
9 G-Tronic este nouă și are 
nouă trepte. E mai mult o 
alegere pentru un cruiser 
decât pentru un sportiv, dar 
pe modul manual joaca cu 
padelele devină distractivă, 
iar răspunsul ei devine mai 
natural decât în modul 

automat. Automat plătești 
vreo 2.500 de euro dacă o 
vrei. Direcția este mai rapidă 
într-un BMW Seria 4, 
dar cei de la Mercedes au 
găsit compromisul perfect 
între acuratețe și feedback. 
Ceva care s-a pierdut, din 
păcate, în BMW Seria 4. 
Un moment de reculegere 
pentru sistemul de direcție 
din BMW Seria 4. 

Dacă vrei să îmbătrânești 
frumos și să le povestești 
nepoților super tehnologizați, 
care probabil vor conduce 
carturi de Golf Google, 
atunci experiența condusului 
va fi ca un basm cu balauri 
și feciori viteji. Suspensiile 

Poziția joasă la volan, consola curbată și scaunele 
detaliate te fac să te simți ca într‑un roadster sau 
un GT mult mai scump.

Motoarele diesel și 
coupe-urile sportive 
nu au făcut niciodată 
perechea perfectă. 
Câteodată e mai bine 
să dormi pe canapea.

DRIVE MERCEDES-BENZ CLASA C COUPE 220 d

EXCELENȚĂ Design captivant și 
rafinat, direcție precisă.
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FASHION

  Apă de toaletă  
Ferre Black  
50 ml.  
Preț: 221 RON

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

  Cravate Canali, 
disponibile în 
magazinul de pe  
Calea Dorobanților, 
nr. 196. Preț la cerere.

  Brățară CK, 
disponibilă 
în rețeaua 
magazinelor 
Cellini. Preț 
la cerere.

Servietă Canali,  
disponibilă în 

magazinul  
de pe Calea 

Dorobanților,  
nr. 196. Preț la 

cerere.

 
Pantofi din piele 

întoarsă de la 
Canali, disponibili 

în magazinul 
de pe Calea 

Dorobanților,  
nr. 196.  

Preț la cerere.

 
Curea din piele întoarsă 
de la Canali, disponibilă 
în magazinul de pe Calea 

Dorobanților,  
nr. 196. Preț la cerere.

Butoni CK,  
disponibili 
în rețeaua 

magazinelor 
Cellini. Preț 

la cerere.

HIM
Just for

Just for good time
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  Ceas Vacheron Constantin, 
disponibil în magazinul 
Helvetia de pe Calea 
Victoriei, nr. 68-70, sect. 1, 
București. Preț la cerere.
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DRIVE AUDI A4

Segmentul sedanurilor premium pare că se 
află acum la o răscruce de drumuri, unde 
direcțiile de design se întâlnesc cu cele 
legate de conectivitate digitală, cu cele care 
duc spre zona eco și cu cele care te conduc 
spre sistemele de siguranță și asistență.

Î n momentul de față, 
mai toată lumea pare 
blocată în această 

„intersecție“, încercând 
să combine toate aceste 
direcții în încercarea de a 
oferi clientului un pachet 
complet. Ce drum va 
alege fiecare producător 
rămâne de văzut și vom afla 
probabil în următorii ani. 
Deocamdată, însă, Audi 
ne pune față-n față cu noul 
A4 care, cel puțin la prima 
vedere, la fel ca rivalii săi, 
nu pare foarte sigur care 
e drumul cu prioritate. 
Designul este o evoluție a 
generațiilor precedente, fără 
schimbări majore, păstrând 
aceleași linii generale și 
proporții tipice pentru un 
sedan. Și totuși, eleganța 
este prezentă indiferent de 
unghiul din care privești, 
iar grila masivă din față 
punctează la capitolul 

Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

SMART
CASUAL
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sportivitate, deși nu acesta 
este punctul forte. Cel puțin 
nu în cazul motorizării 
2.0 TDI despre care 
vorbim acum. 

În timp ce designul 
exterior ascunde parcă 
îmbunătățirile aduse 
acestei generații, în interior 
lucrurile stau cu totul altfel. 
Un nou instrumentar de 
bord, un nou layout al 
comenzilor și al display-ului 
central, dar și un nou design 
funcțional pentru sistemul 
MMI, precum și pentru cel 
al sistemului de climatizare. 
Așa cum spuneam, totul 
este diferit, schimbările 
aduse interiorului sporind 
semnificativ percepția 
asupra calității, atât prin 
perspectiva materialelor 
folosite, dar mai ales prin 
experiența senzorială pe 
care acționarea fiecărui 
comutator reușește să o 

creeze. Audi a ales acest 
drum cu mulți ani în urmă 
și nu se abate de la el. Ar fi 
și păcat să o facă, pentru că 
oricât de bine ar arăta un 
interior de Mercedes-Benz 
sau oricât de sportiv și 
intuitiv ar fi unul de BMW, 
acționarea comenzilor, 
senzația pe care ți-o oferă 
apăsarea butoanelor sau 
finețea detaliilor din interior 
nu poate fi egalată. Cel 
puțin nu acum. Și, chiar 
dacă în cazul de față vorbim 
despre un nivel de echipare 
mediu, în interiorul noului 
A4 totul pare perfect. 
Singurul lucru pe care l-aș 
putea critica este acela că 
display-ul nu se ascunde 
în bord, la fel ca în cazul 
altor modele din gamă. În 
rest, doar cuvinte bune și 
oarecum laudative.

Motorizarea modelului 
din test este un clasic 
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2.0 TDI, a cărui putere 
maximă este de 150 CP și 
care dezvoltă un moment 
motor de 320 Nm. Puterea 
și cuplul sunt transmise 
punții față prin intermediul 
unei cutii manuale cu 
șase rapoarte, astfel că 
sprintul de la 0 la 100 km/h 
durează 8,9 secunde, în 
timp ce viteza maximă este 
221 km/h. Prima surpriză 
a venit din partea cutiei 
de viteze. În primul rând 
pentru că nu am mai condus 
un Audi cu transmisie 
manuală de foarte multă 
vreme și, în al doilea rând, 
pentru că această cutie este 
mult mai plăcută decât 
îmi aminteam. Cursa 

scurtă a schimbătorului, 
promptitudinea schimbărilor 
și feelingul sunt exact așa 
cum trebuie, iar faptul că 
motorul 2.0 TDI își livrează 
cuplul maxim de la 1.500 de 
rotații pe minut aduce 
un mare plus la capitolul 
flexibilitate. În această 
versiune, noul A4 nu poate 
emite prea multe pretenții 
în cazul sportivității, însă 
are alte argumente de 
partea sa. Sigur, un sprint 
0-100 km/h în sub nouă 
secunde este mai mult decât 
decent, dar cei care vor alege 
această motorizare vor căuta 
mai degrabă confortul și 
rafinamentul unui sedan 
premium, iar la aceste 

În linii generale, designul este 
o evoluție timidă. Însă detaliile 
sunt cele care fac diferența.

DRIVE AUDI A4
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două capitole, Audi A4 nu 
dezamăgește câtuși de puțin.

Setările suspensiei, 
nivelul de antifonare și 
rafinamentul de care acest 
nou propulsor dă dovadă 
sunt exemplare, iar, per 
ansamblu, noul A4 este o 
oază de liniște pentru cei 
aflați în interior, indiferent 
de viteza de deplasare, de 
suprafața de rulare sau de 
turația motorului. Cei de 
la Audi au reușit să elimine 
acel zgomot de suspensie 
care în cazul generației 
precedente se transmitea 
în interior și devenea puțin 
deranjant, iar zgomotul de 
rulare și cel de vânt nu se 
fac simțite decât la viteze 
de autostradă. Trecerile 
peste denivelări sunt line, 
suspensia făcându-și bine 
treaba, în timp ce pe 
drumurile virajate noul A4 
tinde mai degrabă către 
un comportament orientat 
spre confort. Aceeași 
suspensie care filtrează bine 
imperfecțiunile drumului 
nu poate ține întotdeauna 
pasul cu viteza de abordare 
a virajelor, motiv pentru 
care mișcarea de ruliu este 

ceva mai pronunțată decât 
te-ai așteptat. Direcția este 
foarte lejeră la viteze mici, 
dar câștigă în consistență 
pe măsură ce viteza crește, 
cu toate că feedback-ul 
lipsește. Ca o consolare 
însă, precizia sistemului 
de direcție este destul de 
ridicată, dar se menține acel 
sentiment de „deconectare“ 
între roți și volan.

Noul Audi A4 aduce o 
evoluție importantă pentru 
acest model, chiar dacă 
design-ul exterior ascunde 
acest lucru. Este o mașină 
confortabilă, rafinată, cu un 
propulsor flexibil și economic, 
iar interiorul este unul care 
te va încânta de fiecare dată 
când vei urca la volan •

AUDI A4 2.0 TDI

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):  
de la 35.339
PUTERE (CP/rpm): 150/3.250
CUPLU (Nm/rpm): 320/1.500
0-100 km/h (s): 8,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 221
CONSUM MEDIU (l/100 km): 3,8
EMISII CO2 (g/km): 99

EXCELENȚĂ Transmisia manuală 
oferă o flexibilitate excelentă.

AUDI A4 DRIVE

Interiorul noului Audi 
A4 îți oferă o serie de 
experiențe senzoriale 
pe care cu greu le 
vei găsi la bordul 
modelelor rivale, 
fiecare apăsare de 
buton fiind însoțită 
de un sunet mecanic, 
sporind astfel impresia 
asupra calității.
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DRIVE MAZDA CX-3

Dacă intrați în showroom-ul Mazda cu 20.000 de euro și plecați acasă cu un CX-3 
în locul hatchback-ului compact Mazda3 sau al roadster-ului MX-5, atunci cel mai 

probabil faceți parte din generația milenialilor.

M ilenialii sunt cei 
născuți între 
începutul anilor 

’80 și pragul noului mileniu. 
Preferințele lor remodelează 
tiparele industriei auto. 
Unu din patru mileniali din 
Europa ar alege un SUV 
dacă ar cumpăra o mașină 
nouă, conform sondajelor 
invocate de mărcile auto 

(precum Ford). Este o 
justificare pentru boom-ul 
segmentului de piață al 
modelelor SUV/crossover 
mici sau subcompacte. 
Definiția segmentului este 
foarte permisivă, deoarece 
majoritatea modelelor au 
doar tracțiune pe puntea 
față iar caroseriile sunt 
diverse cocktail-uri de 

elemente și proporții de 
SUV, MPV, hatchback. 
Unii constructori încearcă 
să bifeze cât mai multe 
preferințe, după cum am 
observat în cadrul testului 
cu Mazda CX-3. Pare o 
Mazda2 care a adoptat 
look-ul lumbersexual. Doar 
că, în loc de barbă are 
bandouri de protecție pentru 

Text: Alex Buțu • Foto: Cars Photo

TESTUL  
milenialului

caroserie, iar elementele de 
design tipice Mazda, precum 
grila și liniile caroseriei, sunt 
mai pronunțate. 

Noi am testat modelul 
denumit Mazda CX-3 G150 
Revolution 4x4. Descifrat, 
înseamnă că este versiunea 
cu motor pe benzină de 
2 litri, are penultima echipare 
înainte de cea de top și 
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beneficiază de tracțiune 
integrală. Poate că majoritatea 
clienților vor alege 
motorizarea diesel de 1,5 litri 
și 105 CP și nu vor considera 
că are sens să plătească 
mai mult pe o versiune cu 
tracțiune 4x4. Până la urmă, 
chiar și cu tracțiune integrală 
CX-3 este mașina care te 
duce până la pârtia de ski, 
până la cabană, dar nu te 
poate însoți pe hârtoape. 
Însă modelul testat de noi are 
configurația care o distinge 
pe Mazda de concurență. 
Mazda nu oferă un motor 
pe benzină de 1,4 litri turbo, 
ci un 2 litri aspirat. Din 
fericire, nu se simte că ar 
îngreuna puntea față, iar cei 
150 CP oferă un suflu decent. 
În schimb, penalizarea 
am observat-o la nivelul 
consumului mediu, care a 
rămas peste 8,5 l/100 km, 
deși mașina are stop-start 
și indicator de schimbare a 
treptelor de viteză. 

MAZDA CX-3

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro): 22.490
PUTERE (CP/rpm): 150/6.000
CUPLU (Nm/rpm): 204/2.800
0-100 km/h (s): 8,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 200
CONSUM MEDIU (l/100 km): 6,4
EMISII CO2 (g/km): 150

EXCELENȚĂ CX-3 atrage prin design 
și felul în care se conduce.

Pentru o mașină până 
la urmă citadină, CX-3 are 
suspensii destul de ferme.  
Dar completează caracterul 
mașinii și, împreună cu 
transmisia manuală care 
selectează precis și are 
cursa manetei scurtă, 
contribuie la un condus 
mai angajant decât am 
întâlnit în acest segment. 

CX-3 oferă opțional 
majoritatea sistemelor 
de asistare a condusului 
(frânare automată, avertizare 
pentru părăsirea benzii, 
head up display, cameră 
video pentru marșarier etc.). 
Desigur, milenialii ar 
putea să întrebe de ce 
lipsește conectivitatea 
prin Apple CarPlay •
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DRIVE TOYOTA RAV4

Tendințele ecologiste ale ultimilor ani au transformat lumea 
auto, iar Toyota este unul dintre pionierii tehnologiilor hibride. 
Acum, niponii ne propun un nou RAV4 care este propulsat de 
trei motoare distincte și care oferă mai multă putere decât 

marea majoritate a SUV-urilor compacte.

D acă faci parte din 
categoria celor 
care consumă 

„eco“ indiferent că vorbim 
despre becurile din casă, 
despre colectarea selectivă 
a gunoiului sau despre 
lumea auto, atunci noul 
RAV4 Hybrid s-ar putea 
să-ți atragă atenția. Legătura 
dintre Toyota și lumea 
modelelor hibride are o 
tradiție destul de bogată, iar 
în ultimii ani producătorul 
nipon și-a extins serios 
gama de modele „eco“, iar 
RAV4 Hybrid este cel mai 
nou copil al cuplului dintre 
un motor pe benzină și 
electricitate. 

Partea cea mai bună în 
cazul noului RAV4 Hybrid 
nu este neapărat faptul că cei 
aflați în căutarea unui SUV Text: Andrei Barbu • Foto: Cars Photo

Pledoarie
pentru

mediu
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pe care o alegi, impactul 
asupra mediului ar trebui 
să fie unul considerabil 
mai redus. În practică 
însă, lucrurile sunt puțin 
nesigure, pentru că atât 
consumul de combustibil, 
cât și autonomia, depind 
de atât de mulți factori 
încât e foarte greu să scrii 
negru pe alb că după o 
utilizare care să însumeze 
100.000 de kilometri 
unul dintre modelele 
mai puțin convenționale 
este mai eficient decât 
un model echipat cu un 
diesel economic. 

Motorul pe 
benzină de 
2,5 litri este 
ajutat de alte 
două motoare 
electrice 
pentru a 
oferi o putere 
maximă de 
197 CP.

compact pot alege un model 
prietenos cu mediul, ci că 
Toyota oferă acest crossover 
în două versiuni de tracțiune: 
fie față, fie integrală. Ideea 
unui crossover hibrid nu 
e una nouă, mai ales că 
există unul și în curtea 
celor de la Mitsubishi care 
funcționează după principiul 
plug-in hybrid și se pare că 
și Volkswagen lucrează la o 
versiune „eco“ a modelului 
Tiguan. Oricum ar fi, noi 
salutăm din plin aceste 
inițiative menite să lărgească 
opțiunea clientului care își 
dorește să conducă o mașină 
mai prietenoasă cu mediul, 
fie că vorbim despre hibride 
clasice sau despre modele de 
tip plug-in hybrid. Cel puțin 
în teorie, indiferent de 
soluția de propulsie eco 

Revenind însă la testul 
nostru cu RAV4 Hybrid, 
lucrurile sunt destul de 
clare, iar publicul țintă al 
mașinii este bine definit. 
Pentru a experimenta pe 
deplin ideea hibridă pe care 
ți-o propune această mașină, 
utilizarea sa trebuie să fie 
cu preponderență în mediul 
urban, acolo unde sistemul 
de propulsie este cel mai 
eficient. Tocmai de aceea 
cred eu că Toyota oferă și o 
versiune cu tracțiune față, 
pe lângă cea cu tracțiune 
integrală. Noi vom vorbi 
despre versiunea cu tracțiune 
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integrală pentru că din 
punctul meu de vedere 
este cea care va avea un 
succes mai mare în rândul 
potențialilor clienți. 

Responsabile pentru 
propulsia lui RAV4 Hybrid 
sunt trei motoare diferite. 
Unul pe benzină și două 
electrice. Puntea față este 
„acționată“ de motorul pe 
benzină împreună de unul 
dintre cele două motoare 
electrice, în timp ce puntea 
spate este propulstă de 
cel de-al doilea motor 
electric. Puterea maximă 
combinată este de 197 
de cai-putere, iar RAV4 
Hybrid accelerează de la 0 la 
100 km/h în 8,3 secunde, 
iar viteza maximă este 
180 km/h. Motorul pe 
benzină este unul cu patru 

cilindri, de 2,5 litri, care 
dezvoltă puțin peste 150 de 
cai-putere și care îți oferă 
un moment motor de 
233 Nm. Cele două motoare 
electrice vin în ajutorul 
lui, astfel că demarajul și 
accelerațiile în reprize sunt 
surprinzătoare, în cel mai 
bun sens al cuvântului. 
Cutia de viteze este una 
de tip CVT cu transmisie 
continuă, astfel că practic nu 
există un schimb de trepte 
efectiv, motiv pentru care 
sunetul motorului devine 
puțin deranjant atunci 
când accelerezi pentru 
perioade mai lungi de timp. 
În condiții normale de 
rulare, mai ales în traficul 
din oraș, RAV4 Hybrid 
este o mașină extrem de 
silențioasă și de rafinată, 

singurul lucru care ar 
putea să te mai sâcâie 
fiind zgomotul suspensiei 
la trecerea peste anumite 
denivelări. Aceeași suspensie 
este responsabilă și pentru un 
grad ridicat al confortului, 
absorbind eficient gropile și 
imperfecțiunile asfaltului, 
dar penalizând astfel orice 
tendință de condus sportiv. 
De asemenea, direcția lejeră 
se dovedește extrem de 
utilă pentru oraș, dar lipsa 
feedback-ului se resimte 
atunci când ieși pe un drum 
virajat. Pe de altă parte, 
nimeni de la Toyota nu 
vede în RAV4 Hybrid un 
crossover cu valențe sportive, 
ceea ce e perfect normal.

Toyota RAV4 Hyrbid 
este un SUV compact 
extrem de spațios și de bine 
compartimentat, care își va 
îndeplini rolul de mașină de 
familie cu brio și care îți va 
oferi satisfacția de a conduce 
o mașină care încearcă să 
protejeze mediul și care îți 

oferă mai multă putere decât 
multe alte dintre SUV-urile 
compacte disponibile. 
Accelerațiile de pe loc sunt 
extrem de rapide pentru o 
astfel de mașină, iar nivelul 
de echipare și echipamentele 
de la bord sunt cât se poate 
de atractive. Dacă adaugi în 
ecuație și construcția solidă 
a interiorului, fiabilitatea 
clasică a modelelor Toyota 
și compartimentarea 
inteligentă, RAV4 Hybrid 
devine o opțiune extrem de 
atractivă pentru cei care își 
doresc un SUV compact •

TOYOTA RAV4 HYBRID

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):  
de la 34.782
PUTERE COMBINATĂ (CP): 197
CUPLU (Nm): nc
0-100 km/h (s): 8,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 180
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,9
EMISII CO2 (g/km): 115

EXCELENȚĂ Demarajul surprinzător 
de rapid pentru crossover.

Materiale de calitate, design 
interesant, compartimentare 
inteligentă și o construcție solidă.

DRIVE TOYOTA RAV4
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RENAULT MEGANE GT FEATURE

DISCIPLINA
sportivă

Noul Renault Megane GT 
și pilotul Alex Filip ne 
demonstrează modul în 
care disciplina sportivă 
devine un stil de viață 
definit de eficiență.

P erformanța obținută prin 
eficiență este mentalitatea 
care-i definește pe cei doi 

protagoniști ai acestui articol, noul 
Renault Megane GT și pilotul de raliu 
Alex Filip. Megane GT a fost creat 
cu rolul de a servi drept automobil 
cotidian, eficient, sigur și confortabil, 
nu la fel de brutal ca un Megane RS, 
dar capabil să ofere o experiență de 
condus într-adevăr exaltantă atunci 
când condițiile o permit. 

Iar Alex Filip ocupă un post 
cu responsabilități mari în cadrul 
unei companii multinaționale. 
Dar antrenamentul sportiv face parte 
din programul său zilnic. Este un 
secret al performanței lui și justifică 
titlurile de Campion Național în 
categoria 2WD și locul 1 la clasa 5 
în cadrul Campionatului Național 
de Raliuri al României atât în 2012, 

Text: Alex Buțu  
•  
Foto: Dragoș Savu
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cât și în 2013. Iar palmaresul 
lui include performanțe în 
Campionatul European de 
Raliuri, cum ar fi locul 1 în 
clasamentul ERC3 din 2015 
la Rallye International du 
Valais, din Elveția. 

Fișa tehnică a lui Renault 
Megane GT rezonează 
cu cerințele pe care un 
pilot profesionist ca Alex 
Filip le are de la o mașină 
cu pretenții sportive. 
„Primul argument tehnic 
care mi-a atras atenția din 

partea lui Megane GT 
este faptul că are toate 
cele patru roți directoare, 
mai ales pentru că este o 
premieră în acest segment 
al modelelor compacte“, 
spune Alex Filip. Sistemul 
denumit 4CONTROL 
a fost calibrat pentru a oferi 
un răspuns instantaneu 
în cazul manevrelor de 
urgență. Acest lucru 
este posibil deoarece 
4CONTROL calculează 
și ajustează unghiul roților 

Noul Renault 
Megane GT 
este prima 

mașină din 
segmentul 

compact
cu patru roți 

directoare.

spate de 100 de ori în 
fiecare secundă. Totodată, 
a fost implementată o bară 
anti-ruliu tubulară care 
reduce mișcările caroseriei, 
favorizându-se astfel 
stabilitatea. 

Comportamentul agil 
al lui Megane GT derivă și 
din faptul că este echipat 
cu arcuri, amortizoare, 
bare anti-ruliu și sistem de 
direcție proiectate special 
pentru el. De asemenea, 
modelul GT beneficiază 

FEATURE ALEX FILIP
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Pilotul 
Alex Filip 
a apreciat 
că designul 
sportiv al lui 
Megane GT 
a fost susținut 
cu specificații 
tehnice  
pe măsură.

de experiența inginerilor 
departamentului Renault 
Sport, care s-au ocupat de 
reglarea suspensiilor. 

Șoferul are opțiunea de 
a regla comportamentul 
mașinii selectând unul 
dintre cele patru moduri de 
condus ale lui Megane GT. 
Iar sistemul 4CONTROL 
este activ în toate cele 
patru cazuri.

Modul Neutral este cel 
în care mașina pornește, 
fiind configurat pentru 
obținerea unui echilibru 
între confort și sportivitate. 
Dacă șoferul dorește să dea 
prioritate unui consum de 
combustibil optim, atunci 
selectează modul Comfort. 
De asemenea, șoferul 

poate salva configurații 
personalizate în modul 
Perso. Dar abilitățile 
dinamice sunt etalate în 
deplinătatea lor odată ce 
este activat modul Sport. 
O scurtătură tentantă 
pentru declanșarea acestui 

mod este apăsarea butonului 
R.S. Drive. Alex Filip 
subliniază: „Modul Sport 
scoate ce-i mai bun din 
caracterul dinamic al 
mașinii. Recalibrează 
direcția, precum și 
răspunsul pedalei de 

accelerație, al motorului și al 
transmisiei. Toate reacțiile 
mașinii sunt mai rapide și 
mai concentrate.“ Răspunsul 
prompt al mașinii este 
evident, deoarece în modul 
Sport rotești volanul cu 
40% mai puțin decât în 
cazul unei versiuni care nu 
este echipată cu sistemul 
4CONTROL. 

Acest sistem cu patru 
roți directoare se distinge 
și prin abilitatea sa de a se 
adapta la vitezele de rulare. 
De exemplu, la viteze sub 
80 km/h în modul Sport 
și sub 60 km/h în cazul 
celorlalte moduri, roțile 
spate virează în direcție 
opusă celor frontale. Când 
se depășesc aceste praguri de 
viteză roțile spate se rotesc în 
aceeași direcție cu cele de pe 
puntea din față. 

Și sistemul de frânare 
al lui Megane GT 
este optimizat pentru 
performanță în comparație 
cu restul modelelor din noua 
gamă Megane. Discurile sale 
de frână au diametru crescut 

RENAULT MEGANE GT FEATURE

Locatie: Casa Vlasia
Șoseaua Codrii Vlăsiei nr. 2 

0741 233 110 / 0741 069 069 / 021 794 66 21
contact@casavlasia.ro, www.casavlasia.ro

Make-up: Bianca Marca, SLA Paris
Vestimentație: Adina Buzatu
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frânării.“ Toate aceste 
specificații permit șoferului 
să pună în valoare cei 
205 CP și cuplul de 
280 Nm al motorului turbo 
de 1,6 litri. Propulsorul a 
fost dezvoltat de specialiștii 
Renault Sport și oferă atât 
un demaraj 0-100 km/h 
de 7,1 secunde, cât și un 
regim de consum mixt 
de doar 6 l/100 km, ceea 
ce demonstrează din nou 
abilitatea lui Megane GT 
de a întruni atât cerințe de 
sportivitate, cât și rolul de 
automobil cotidian •

de schimbare a treptelor 
și apeși cu piciorul drept 
accelerația. Sistemul te 
anunță cu un mesaj afișat 
în ecranul din bord că este 
pregătit de lansare, iar 
când ridici piciorul de pe 
frână mașina țâșnește din 
loc. Tot pentru exploatarea 
cât mai eficientă și rapidă 
a resurselor mașinii, 
Megane GT are o cutie de 
viteze automată cu șapte 
trepte și ambreiaj dublu care 
are funcția de retrogradare 
a mai multor trepte într-o 
succesiune rapidă, în timpul 

cu 30 mm. Măsurând 
320 mm pe puntea față și 
290 mm pe puntea spate.

Pilotul Alex Filip a 
apreciat și alte două sisteme 
prin care Megane GT oferă 
o experiență de condus 
inspirată de mașinile de 
competiție. „Megane GT 
oferă șoferului șansa să 
ia un start ca la carte, 
deoarece dispune de 
sistemul Launch Control. 
Trebuie să ții piciorul 
stâng pe pedala de frână, 
activezi Launch Control 
ținând apăsate padelele 

RENAULT MEGANE GT

DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro): 22.250
PUTERE (CP/rpm): 205
CUPLU (Nm/rpm): 280
0-100 km/h (s): 7,1
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 230
CONSUM MEDIU (l/100 km): 6
EMISII CO2 (g/km): 134

EXCELENȚĂ Patru roți directoare, 
motor economic și performanță.

Volanul sport și scaunele care 
oferă susținere laterală sporită 
sunt tipice lui Megane GT.

FEATURE ALEX FILIP



Noua anvelopă de vară de ultra-înaltă 
performanță de la Dunlop, expertă  
în aderență și precizia direcției

www.dunlop.ro

F O R E V E R  F O R W A R D

NOUA ANVELOPĂ DE ULTRA-ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ  
DE LA GOODYEAR: EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

Noua anvelopă de vară UHP (ultra înaltă performanță) 
are o distanță de frânare cu 2,6 metri mai scurtă pe 
carosabil umed, pentru a te ajuta să rămâi în control.

Nou lansata anvelopă de vară 
de la Goodyear, Eagle F1 
Asymmetric 3, este o anvelopă 
de ultra înaltă performanță care 
livrează o distanță de frânare 

mai scurtă atât pe carosabil umed cât și 
uscat, ajutând conducătorii auto să rămână 
în control și pregătiți, pentru a se bucura 
din plin de călătoria lor. Cu palmaresul de 
victorii în teste și de alegeri ca echipare 
originală pe care familia de anvelope 
Eagle îl are, această anvelopă este oferta 
premium de la Goodyear pentru o 
performanță excepțională la frânare, o 
manevrabilitate responsivă și control atât 
în conditii de carosabil umed cât și uscat.
Anvelopa Goodyear Eagle F1 Asymmetric 
3 redefinește performanța anvelopei 
pentru mașinile puternice de tip sedan și 

sport, precum și pentru nivelul așteptărilor 
conducătorilor lor. S-a depus un efort 
semnificativ în vederea optimizării 
anvelopei pentru un nivel excepțional al 
siguranței și performanței. Peste 36.000 de 
ore de proiectare au fost necesare pentru 
dezvoltarea acestei anvelope, timp în 
care au fost derulate peste 5.000 de 
teste – 1.200 de teste pe drum și 3.800 de 
teste pe piste specializate din cinci țări, 
acoperind un total de 330.000 de kilometri. 
Rezultatele au arătat o rezistență la 
rulare cu 10.9% mai bună decât media 
principalelor trei competitoare.
Noua anvelopă Goodyear Eagle F1 
Asymmetric 3 este deja disponibilă în 
41 de dimensiuni, de la 17 la 20 inch, gama 
urmând să fie completată cu majoritatea 
dimensiunilor din martie 2016.

Anvelopa este un adevărat expert când vine vorba de 
aderență și precizia direcției, potrivit rezultatelor testului 
independent TÜV Süd Benchmark, caracteristici ce o 
fac să fie o anvelopă excelentă pentru situațiile care cer 
performanță. Rezultatele testului au arătat un timp pe tur 

cu 1,3% mai bun, în condiții de pistă umedă, decât media celor patru 
competitoare de top și o manevrabilitate pe uscat cu 4,1% mai bună 
comparativ cu media celor patru competitoare principale.

Cracteristici tehnice cheie:
– Un compus progresiv al benzii de rulare pe bază de rășină de pin 
pentru un maximum de aderență pe carosabil umed și uscat.
– Blocuri masive pe umărul anvelopei - pentru o aderență sporită în 
viraje în comparație cu predecesoarea sa.
– Blocuri pentru o frânare mai scurtă pentru a reduce distanțele de 
frânare, în special la viteze mari, în comparație cu predecesoarea sa.
– O centură de oțel ultra-flexibilă – ce furnizează un feedback 
sporit al suprafeței de drum și precizie a direcției comparativ cu 
predecesoarea sa.
Dimensiunile noii game se întind de la 17 la 21 inch, iar 80% din 
aceste dimensiuni sunt disponibile din luna martie anul curent.

NOUA ANVELOPĂ DUNLOP  
SPORT MAXX RT2 LE ARE  
PE TOATE



ELGEKA-FERFELIS ROMANIA
M A C R O  D I S T R I B U I T O R  S H E L L

LIVRĂM VALOARE SERVICE-URILOR AUTO INDEPENDENTE PRIN PROGRAMUL  
SERVICE AUTORIZAT SHELL

Oportunitatea de a folosi brandul Shell 
prin programul „Service Autorizat Shell“ 
poate fi extrem de valoroasă pentru ser-
vice-urile independente, dar trebuie ges-
tionată cu atenție astfel încât să ne asigu-
răm că standardele profesionale Shell sunt 
respectate. 

Acest program oferă un echilibru între 
nevoile Shell și cele ale service-urilor inde-
pendente, iar beneficiile apar pe toate 
nivelurile.

Furnizăm service-urilor elementele și 
cunoștințele necesare pentru a crea un 
mediu mai profesional și pentru a sprijini 
necesitățile în afaceri.
–  Profitabilitate crescută obținută prin trai-

ning-uri de „up-sell“ și „cross-sell“, cât și 
prin atragerea de noi clienți

–  Creșterea traficului în service obținută 
prin semnalistica Shell Helix, promoții și 
prin mediul de lucru professional

–  Creșterea încrederii clienților prin 
îmbunătățirea cunoștințelor și cu ajuto-
rul unui mediu profesional și curat

Mai mult, un service modern, curat și pri-
mitor, combinat cu servicii profesionale 
conferă beneficii sporite clienților:
–  Experiență plăcută
–  Încredere profesională
–  Satisfacție crescută a clientului

LISTĂ  
PARTENERI ACTUALI  

SERVICE 
AUTORIZAT SHELL

CARS TUNING
București, Bvd. Timișoara,  

Nr. 161, sector 6

SERVICE CAR ȘI ACCESORII
București, Bvd. Basarabia,  

Nr. 54, Sector 2

DUMCOS IMPEX
București, Str. Raul Mara  

Nr. 7a, Sector 4

EVOLUBE
București, Str. Lt. Col. Dumitru 
Papazoglu, nr. 110A, sector 3, 

zona Mall Vitan

COMAUTOGLOB
București, Şos. Pantelimon  

Nr. 312, sector 2

MEVAS AUTO
Otopeni, Str. 23 August

ITERN ROM ACTIV
București, Şos. Alexandriei  

Nr. 190, sector 5

PISTON TEAM
Pitești, Str. Fraţii Golești,  

Nr. 25 BIS, jud. Argeș

LUIGI OIL MOTORS
Botoșani, Str. Pacea, Nr. 94, 

Jud. Botoșani

AUTO RADOR
Onești, Calea Bacăului, Nr. 1, 

Jud. Bacău

VIC AND DAN
Pașcani, Str. Dragoș Vodă,  

Nr. 121, Jud. Iași

SIMLOREX PRODCOM
Rădăuți, Str. Putnei, Nr. 68, 

Jud. Suceava

EUROSERVICE NORD-EST
Pașcani, Str. Gării, Nr. 1, 

705200, Jud. Iași

MOTORACE
Loc. Crainimat, comuna  

SIEU MAGHERUS, Nr. 277,  
Jud. Bistrița-Năsăud

Prin elementele de brand oferite 
(casete luminoase, panouri de dibond, 
people stoppere, panouri de servicii, 
steaguri, meshuri, sisteme de display 
modulare, rollupuri, panouri gra-
fice pentru perete, ethichete pen-
tru schimbul de ulei și certificat de 
autenticitate), oferta de uleiuri Shell 
de ultimă generație și pachetele de 
servicii disponbile, beneficiile oricărui 
service auto independent dornic să 
devină „Service Autorizat Shell“ sunt 
nenumărate. Prin atragerea clienților 
prin crearea unui exterior curat, 
modern, loializarea și interacțiunea 
cu aceștia și nu în ultimul rând servi-
ciile oferite, „Service Autorizat Shell“ 
oferă o experiență de ansamblu care 
încurajează revenirea clientului.

DESCRIERE PROGRAM  
SERVICE  

AUTORIZAT SHELL



Pentru detalii  
referitoare la program,  

contactați  
reprezentanții de vânzări  

Elgeka-Ferfelis,  
Macro Distribuitor Shell.

www.uleiuri-lubrifianti.com.ro
Tel.: 021.204.66.00  
Fax: 021.204.66.27

Intră și tu  
în programul 

Service  
Autorizat  

Shell!

ç  Service-uri Shell  
autorizate existente

ç  Imagini cu rol  
orientativ
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EXPERT

SMART
DRIVING
ROMÂNIA
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EXPERT

Atât cursul de conducere defensivă, 
cât și cele două cursuri dedicate unui 

stil sportiv de pilotaj te vor ajuta 
să descoperi și să înveți tot ce trebuie 

să știi atunci când te afli la volan.

F iecare bărbat crede 
că știe să conducă. 
E vorba de un 

orgoliu care nu poate fi 
atacat, iar asta se întâmplă 
de când a apărut prima 
mașină. Totuși, de cele mai 
multe ori, fie că suntem 
conștienți de asta sau nu, 
cu toții facem câteva greșeli 
care, într-un moment de 
ghinion, pot avea efecte Text: Andrei Barbu • Foto: Smart Driving România

negative destul de serioase. 
Indiferent că am avut un 
instructor la școala de șoferi 
care ne-a învățat ce nu 
trebuie sau că în timp ne-am 
format relfexe incorecte, 
fiecare dintre noi își poate 
îmbunătăți stilul de condus. 
Aici intervine Smart Driving 
România care este mult mai 
mult decât o simplă școală. 
Este, dacă vrei, o academie, 
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pune la dispozție mai multe 
tipuri de cursuri, de la unul 
axat pe un stil de condus 
defensiv, până la un curs 
Sport Driving Pro. Cursurile 
se desfășoară pe circuitul 
Motorpark România, la 
volanul unor modele BMW, 
iar grupele de participanți 
pot să difere. Cursul 
„Defensive Driving Pro“ are 
un program de opt ore și 
include atât sesiuni de teorie, 
cât și exerciții la volan și se 
finalizează cu ture pe circuit 
alături de un instructor. 
Programul este certificat de 
Federația Internațională de 
Automobilism, iar grupele 
de persoane pot fi de 12 sau 
24, fiecare instructor 
având în grijă trei cursanți. 
Cursurile „Sport Driving“ 

și „Sport Driving Pro“ se 
desfășoară în aceeași locație, 
pe modele BMW Seria 2 
Coupe 228i și au o durată 
tot de opt ore. Grupele 
sunt limitate la 12 persoane 
pentru cursul Sport Driving 
și la șase persoane pentru 
cursul Sport Driving Pro. 
Aceste cursuri au darul 
de a te ajuta să descoperi 
noi aspecte ale dinamicii 
automobiliului, de a afla o 
parte din secretele piloților, 
dar și de a-ți împinge 
limitele pentru a crește 
nivelul de control asupra 
mașinii. Cursul Sport 
Driving Pro îți oferă ocazia 
să parcurgi 32 de ture de 
circuit, la limită, tocmai 
pentru a-ți îmbunătăți stilul 
de pilotaj și de îți face o idee 
bună despre ce înseamnă 
motorsportul. 

Prețurile pentru cursurile 
Smart Driving variază 
între 390 și 1.500 de lei, 
plus TVA, în funcție de ce 
anume îți dorești să obții. 
Pentru mai multe detalii 
despre cursuri, dar și despre 
programul pentru anul în 
curs poți accesa site-ul  
www.smart-driving.eu •

Cursurile 
sunt susținute 
de BMW 
Apan Motors, 
Michelin, Mol, 
Costadoro, 
Crosspoint  
și Motul.

EXPERT

unde cursanții pot învăța 
exact ce trebuie și ce nu 
trebuie să facă la volan. 
Iar atunci când instructorii 
sunt piloți cu renume în 

motorsport, nu poți face 
altceva decât să asculți, să 
înveți și pleci mai înțelept.

În funcție de ce anume 
îți dorești, Smart Driving îți 
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D acă până acum, 
cele mai vândute 
motociclete din 

gama BMW Motorrad 
mizau pe niște argumente 
destul de raționale ca să 
convingă clienții să dea 
iama cu zecile de mii pe 
porțile dealership-urilor 
(confort, performanțe, 
manevrabilitate etc.), 
am ajuns să trăim vremurile 
în care unele dintre cele mai 

căutate modele bavareze 
nu epatează prin tehnologii 
nemaivăzute, puteri 
stratosferice sau cine știe 
ce pedigri în motorsport. 
Superbul roadster 
BMW R nineT a fost al 
patrulea cel mai bine vândut 
model al producătorului 
bavarez în 2015 (încă un 
an-record în materie de 
vânzări pentru BMW 
Motorrad). Până și noul 

GENTLEMAN’S BIKE

Text: Marius Băcilă • Foto: BMW

Dacă vrei să te simți precum legendarul 
star de cinema și motociclist din anii 

’60-’70, BMW are acum o soluție: noul 
R nineT Scrambler, un retro-bike modern 
foarte reușit. Acum tot ce îți mai trebuie 

este o plajă pustie și o placă de surf.

Ca
MCQUEEN

STEVE
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din aliaj ușor, cele cu spițe 
fiind oferite opțional. 
Pe partea stângă iese în 
evidență traseul de evacuare 
înălțat, încă o trăsătură 
specifică motocicletelor 
scrambler de odinioară.

Motorul este același de 
pe R nineT, un boxer de 
1.170 cmc răcit cu aer și ulei, 
care dezvoltă o putere de 
110 CP la 7.750 rpm și un 
cuplu maxim de 116 Nm 
la 6.000 rpm, respectând 
normele Euro 4.

Printre echipamentele 
opționale se numără: jantele 
cu spițe, pneurile off-road, 
ASC – Automatic Stability 
Control, manșoanele 
încălzite, semnalizatoarele 
cu LED, rezervorul din 
aluminiu finisat de mână 
cu suduri mascate sau 
lăsate la vedere, colectorul 
de evacuare cromat, șaua 
înaltă și sistemul antifurt. 
Încă nu se știe prețul de 
listă, dar avem informații că 
Scrambler ar putea fi ceva 
mai ieftin decât R nineT, caz 
în care BMW trebuie să se 
pregătească pentru un aflux 
zdravăn de clienți. •

BMW R nineT

Când te uiți la R nineT 
Scrambler, te și visezi pe o 
plajă pustie, trăgând de gaz 
cot la cot cu Steve McQueen, 
ca în „On Any Sunday“

slogan BMW Motorrad te 
îndeamnă să visezi, să te lași 
ghidat de sentimente: „Make 
life a ride.“

Și noul R nineT 
Scrambler te va ajuta foarte 
mult în acest sens, fiind exact 
genul de motocicletă pe care 
o cumperi cu sufletul, visând 
la scenele din legendarul film 
„On Any Sunday“. 

Cum îi spune și numele, 
cel mai nou model în 
familia boxer este un 
scrambler în cel mai pur sens 
al cuvântului, cu ghidon și 
evacuare înălțate, plus ceva 
abilități de deplasare în 
off-road.

Poziția de pilotaj se 
schimbă prin adoptarea unui 
ghidon mai înalt, a unei șei 
diferite și a repoziționării 
scărițelor. Roata de 17“ de 
pe față a fost înlocuită cu 
una de 19“, furca inversată a 
lăsat locul uneia tradiționale 
cu jambe de 43 mm 
(cu manșoane din cauciuc în 
cel mai pur stil scrambler), 
iar etrierele de frână față 
devin axiale din radiale.

În echiparea de serie, 
motocicleta are jante turnate 
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EVENIMENT

STEPHAN PELGER 
a prezentat noua colecție toamnă-iarnă 16/17, intitulată 
„Orient Express“, în cadrul unui concept show ce a avut 

loc miercuri, 2 martie, lângă celebrul Tren Regal.


Modelele au defilat pe unul din cele mai mari catwalk-uri 
din România, cu o lungime de 60 de metri, construit în 

incinta Remizei Speciale CFR Mogoșoaia.


Ineditul show a reînviat atmosfera sofisticată a călăto-
riilor cu Orient Express și, completat de colecția în sine, 

a fost o îmbinare perfectă între clasic și modern.


Noua linie vestimentară semnată Stephan Pelger exce-
lează prin opulență, materiale și tăieturi îndrăznețe.


Unul din materialele folosite de Stephan Pelger în colecție 
a fost pictat de artistul Codrin Mircea, acesta realizând și 
un fotoliu, tapițat din materialele colecției, ce va fi așezat 
la panoul oficial. Fotoliul, o pereche de pantofi realizați 
de Mineli tot din materialele colecției, precum și una din 
creațiile noii colecții vestimentare vor fi licitate în scop 
caritabil, suma încasată urmând a fi donată către Habi-
tat for Humanity Romania, partener al evenimentului.


Evenimentul de prezentare a noii colecții semnată 
Stephan Pelger este susținut de BCR – Serviciul Erste 
Privat Banking, Sephora, Lamonza, Mineli, revista 
Viva! fiind partener media, iar băuturile, dintre cele mai 
fine și sofisticate cocktail-uri, vor fi oferite de Bombay 

Sapphire și Grey Goose.

Styling-ul show-ului a fost semnat de Ovidiu Buta, iar 
regia, de Ioana Maximilian. Modelele care au defilat 

aparțin agenției Rue des Modeles.


Stephan Pelger este unul din cei mai de succes designeri 
români, inclusiv la nivel internațional, un promotor al 
bunului gust vestimentar și al conceptului de glamour prin 
intermediul colecțiilor sale apreciate de criticii de modă, de 
celebrități autohtone și internaționale și de publicul larg.

STEPHAN  
PELGER

After Party-ul 
a fost găzduit 

de LOFT, 
unde invitații 
au primit un 

welcome drink.

A PREZENTAT NOUA SA COLECȚIE 
COUTURE LÂNGĂ TRENUL REGAL, 
PE UN CATWALK DE 60 DE METRI
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STARCAR

D upă ce DB9 a 
eșuat în a atinge 
desăvârșirea, iar 
DB10 a ratat la 

mustață nirvana, noul DB11 
încearcă să ne convingă că 
mai mult ca perfecțiunea nu 
este malefică.

Dr. Andy Palmer a spus 
așa: „Vrem să construim cele 
mai frumoase mașini din 
lume“. Când un director de 
la Aston Martin spune asta, 
ceilalți directori, oriunde și 
de oriunde ar fi ei, ciulesc 
urechile, își aprind un trabuc 
și își informează asistentele că 
e nevoie urgent de o ședință 
cu designerii.

Aston Martin DB11 este 
cel mai semnificativ model 
de la introducerea lui DB9 
în 2003 și asta spune multe 
despre ambițiile sale de a 
cuceri prin farmec piața 
GT-urilor de lux.  Îl privești 
ca pe un exponat de artă și 
încerci să înțelegi ce a vrut 
să spună artistul, chiar dacă 
formele mașinii nu sunt 
deloc abstracte și vorbesc pe 
limba tuturor. Mașina asta 
este un mare detaliu compus 
din detalii mai mici. Poți 
să-l citești pe diagonală și să 
înțelegi tot, dar poți și să-i 

analizezi fiecare semn de 
punctuație fără a întrerupe 
cursivitatea designului.

Și totuși e ceva rău la 
mașina asta. Are o splendoare 
luciferică care te orbește și 
o ambiție ucigătoare de a se 
înscăuna deasupra tuturor 
care se pot întoarce împotriva 
lui. Când spui că ești cel mai 
frumos, cu siguranță ascunzi 
o urmă de vanitate, dar s-ar 
putea ca urma aceea să fie 
doar vârful unui iceberg  
superbian.  O fi el cel mai 
frumos, dar îl face asta cel 
mai bun?

Sub capotă are un V12 de 
generație nouă cu o cilindree 
de 5,2 litri care dezvoltă 
600 CP și 700 Nm devenind 
astfel cel mai puternic Aston 
Martin construit vreodată. 
Cuplat la o cutie automată 
ZF cu opt trepte, noul V12 
dezvoltat în casă de Aston 
Martin reușește să propulseze 
mașina de la 0 la 100 km/h 
în doar 3,9 secunde.

Designul și performanțele 
nu sunt însă singurii ași din 
mâneca noului DB11. Pentru 
a-ți câștiga votul în fața unui 
Ferrari sau a unui Bentley, un 
Aston Martin trebuie să fie 
special atât la exterior cât și 

tehnologie, iar atmosfera 
este una aproape ocultă – 
ascunde unele detalii care au 
nevoie de inițiere pentru a fi 
interpretate. 

Prețul pentru noul 
Aston Martin DB11 este de 
aproximativ 200.000 de euro, 
dar plătești mai mult decât 
pentru o mașină. Plătești 
pentru o cunoaștere neagră 
care-ți va aduce toate plăcerile 
din lumea asta și îți va anula  
toate simțurile ori simțirile 
care te aproprie de altceva în 
afară de propriul tău ego •

êêêêê

DB11
Aston Martin

Pe DB11  
îl servești  

ca pe o pastilă 
de uitat 
Ferrari.

la interior. Iar la interior noul 
Aston Martin DB11 este cel 
puțin la fel de splendid lucrat 
ca un Ferrari sau Bentley.  
Materialele folosite sunt 
dintre cele mai pretențioase, 
sistemul de infotainment 
este unul de cea mai nouă 






