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EDITORIAL

GREȘELILE MAJORE

Andrei Barbu

SE PLĂTESC

SCUMP.
MAI ALES CÂND
TE NUMEȘTI VOLKSWAGEN

L

una septembrie a fost una foarte
agitată pentru industria auto
și totul a început cu Salonul
Auto de la Frankfurt. Anunțate cu surle
și trâmbițe, cele peste 60 de premiere
promise au fost oarecum eclipsate de
„leșinul“ domnului Harald Kruger,
„șeful“ BMW. Dacă BMW ar fi avut
nevoie de awareness, probabil că acest
spectacol mediatic le-ar fi făcut bine.
Însă BMW este unul dintre cele mai
iubite branduri auto, așa că mai toate
publicațiile auto din lume s-au hrănit
cu acestă slăbiciune arătată live, în
fața jurnaliștilor prezenți la Frankfurt.
Totuși, în timp ce Harald Kruger este
un om și, ca noi toți de altfel, poate avea
o problemă de sănătate, ce se întâmplă
cu Volkswagen în acest moment este cu
mult mai serios și nu este problema unui
singur om, ci a unui întreg angrenaj aflat
până acum în cursa de a deveni cel mai
mare producător auto la nivel mondial.
Așa cum probabil știți, o serie de
modele diesel aparținând grupului
VW – Golf, Jetta, Passat, Beetle și Audi
A3 –, comercializate în Statele Unite
ale Americii au fost „deconspirate“.
Se pare că toate aceste modele, puțin
sub 500.000 de unități, au trișat în
cadrul testelor de emisii. Promovate ca
fiind „clean diesel“, alternative pentru
modele hibride, ecologice și prietenoase
cu mediul, aceste modele diesel se
pare că emit în realitate de 20 de ori
mai mulți oxizi de azot decât în cazul
testelor. Cei de la Volkswagen se pare
că au echipat modelele cu un sistem
care detectează momentul în care
vehiculele sunt testate, schimbându-se
parametrii de funcționare ai motorului
și rezultând emisii poluante mult mai
GENTLEMAN’S CAR

scăzute. În cazul în care vehiculele
sunt utilizate în mod normal, ele oferă
performanțele dinamice și de consum
promise de producători, însă emisiile
NOx sunt mult mai mari decât cele
obținute. De ce a făcut VW asta,
riscând o catastrofă de PR și pierderea

Operațiunea
Dieselgate în care
este implicat grupul
Volkswagen
ne demonstrează
că în alte părți emisiile
poluante sunt luate
foarte în serios.
încrederii în clienții săi? Nu știm exact,
dar putem presupune că lăcomia a avut
ceva de-a face cu asta. Și, pe măsură ce
știrea devine tot mai populară, acțiunile
Volkswagen scad vertiginos, cei care au
cumpărat mașinile respective tocmai
pentru că sunt „eco“ se arată extrem de
nemulțumiți, iar opinia publică, aflată

mereu în cautare de scandal, savurează
momentul. La prima vedere se anunță
o amendă de 18 miliarde de dolari, o
rechemare masivă în service pentru a
rezolva problema, deși nu știe nimeni
exact care ar putea fi rezolvarea astfel
încât performanțele dinamice să rămână
aceleași și emisiile să scadă la nivelul
declarat, dar probabil, vorbind de SUA,
și o serie de procese civile cu potențial
foarte costisitor. Pe de altă parte, din
perspectiva clientului, emisiile de
CO2 nu sunt aproape niciodată un
factor decisiv în achiziționarea unei
mașini. Poate doar atunci când taxele
depind direct de aceste emisii, însă,
cum emisiile de NOx nu sunt aproape
niciodată comunicate oficial, e greu
de crezut că cei aproape 500.000 de
oameni au achiziționat aceste mașini
DOAR pentru că promiteau să fie „eco“.
Cert e că Volkswagen a comis o
greșeală majoră, pe care nu o va putea
repara fără niște costuri uriașe și fără
a pierde extrem de mult din capitalul
de imagine. Și, în același timp, ceilalți
mari producători auto probabil că se
află într‑un dans al bucuriei. Pentru
că, se pare, „să moară capra vecinului“
se aplică și când ieșim din stână și
devenim globali •
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Just for

HIM
Just for good time

Ceas
Tissot
disponibil
în rețeaua
magazinelor
Cellini. Preț
la cerere.

Curea disponilă în magazinul
Brunello Cucinelli de pe Calea Dorobanților,
nr. 198, București. Preț la cerere.
Jardin de
Monsiueur Li,
Hermes, 50ml.
Preț: 327 RON.

Blugi Trends
by Adina
Buzatu.
Preț:
1.195 RON.

Eșarfă disponilă în magazinul
Brunello Cucinelli de pe
Calea Dorobanților, nr. 198,
București.
Preț la cerere.

Pantofi disponili în
magazinul Brunello
Cucinelli de pe
Calea Dorobanților,
nr. 198, București.
Preț la cerere.
Vestă disponilă în
magazinul Brunello
Cucinelli de pe
Calea Dorobanților,
nr. 198, București.
Preț la cerere.

Portofel
Brunello Cucinelli
disponibil în magazinul
de pe Calea Dorobanților.
Preț la cerere.
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SEAT IBIZA DRIVE

BUCURIA
ȘI FRUMUSEȚEA
ESCAPADELOR
SPONTANE

SEAT Ibiza este genul de mașină care
te lasă să guști din plin momentele
libere, departe de aglomerația
urbană, dar devine prietenul tău
cel mai bun atunci când trebuie să
înfrunți agitația cotidiană.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

S

egmentul mașinilor
de oraș nu mai este
demult dedicat
exclusiv doamnelor și
domnișoarelor. Încet‑încet,
bărbații au reușit să treacă
peste prejudecățile ce
însoțeau modelele din clasa
mică și au descoperit, destul
de repede, că în traficul
urban o mașină micuță,
fâșneață și agilă e antidotul
perfect pentru blocajele în
trafic. SEAT Ibiza este unul
dintre modelele care au ajutat
la demontarea miturilor
și a reușit să facă asta prin
design, prin echipare și
prin felul în care te face să
te simți atunci când urci la
volanul lui. Downsizing-ul,
alături de supraalimentarea
motoarelor de cilindree
mică, a ajutat enorm, reușind
astfel să aducă și sub capota
modelelor considerate
„de oraș“ suficientă putere
pentru orice fel de deplasare
și în special pentru cele
extraurbane.
GENTLEMAN’S CAR

Pe lângă toate avantajele
oferite de dimensiunile
compacte, SEAT Ibiza are
un farmec aparte care-l
evidențiază în segmentul
din care face parte. Spiritul
său latin, numele și în
special caracterul său îi oferă
noului Ibiza un fel diferit
de a fi. Iar acest lucru, în
contextul în care „mașina“
devine mult mai mult
decât un simplu mijloc de
transport, pare să fie cartea
câștigătoare pe care spaniolii
de la SEAT au mizat.
Pe măsură ce modelele
subcompacte au început
să câștige teren și să-și
dovedească polivalența,
eficiența, dar și caracterul
practic, SEAT a înțeles că
succesul nu apare din senin
și că trebuie să muncești
pentru el. Tocmai din acest
motiv, Ibiza a devenit ușor
unul dintre cele mai căutate
modele din clasă. Designul,
echipările, dar și calitatea
interiorului, alături de
TOAMNĂ 2015 � 14

15 � TOAMNĂ 2015

WWW.GENTLEMANSCAR.RO

DRIVE SEAT IBIZA

SEAT IBIZA DRIVE

SEAT Ibiza
este modelul
care iese în
evidență și
se detașează
de rivali
prin prisma
designului
exterior și a
caracterului
de care dă
dovadă.

versatilitate, l-au propulsat
repede pe micul spaniol în
topul preferințelor.
Versiunea testată de noi
este echipată cu motorul
de 1,2 litri, pe benzină,
supraalimentat, ce dezvoltă
90 de cai-putere, între 4.400
și 5.400 de rotații pe minut.
Momentul motor maxim este
160 Nm și este disponibil
încă de la 1.400 de rotații
pe minut. Flexibilitatea și
elasticitatea acestui motor
sunt puse în evidență și
de etajarea transmisiei

manuale cu cinci rapoarte.
Așa cum spuneam și mai
devreme, downsizing‑ul
a venit la pachet cu
supraalimentarea, fapt ce
permite un comportament
dinamic și agilitate deosebită
pentru noul SEAT Ibiza.
Pe hârtie, SEAT Ibiza
1.2 TSI accelerează de la 0 la
100 km/h în 10,7 secunde,
cu o viteză maximă de
184 km/h. Ținând cont de
faptul că mașina cântărește
sub 1.100 de kilograme,
e lesne de înțeles că un

comportament dinamic
mai plăcut e greu de egalat
în clasa subcompactelor.
Mai mult, direcția oferă un
feedback suficient pentru
a te ține în permanență
conectat la drum, iar setările
suspensiei oferă un mix
extrem de reușit între confort
și agilitate. Din punctul
de vedere al șoferului,
noul SEAT Ibiza este,
fără îndoială, unul dintre
cele mai plăcute modele
disponibile pe piață. Iar
dacă iei în calcul și designul

elegant, cu tușe sportive,
liniile inconfundabile și
atitudinea mașinii, ai de-a
face cu pachetul perfect.
Desigur, într-o vreme în
care totul se petrece mult
mai repede, în care nevoia
de confort și calitate este tot
mai puternică, SEAT Ibiza
trebuia să ofere un interior
de top. Și, din punctul meu
de vedere, și acest lucru le-a
ieșit cum nu se poate mai
bine spaniolilor. Cei de la
SEAT au înțeles că Ibiza
trebuie să ofere ceva deosebit

Ibiza te ajută
să descoperi
lucruri noi, să
experimentezi,
să zâmbești și
să te bucuri de
viața la volan.

într-o piață saturată de
interioare anoste, astfel că
au desenat unul dintre cele
mai atractive cockpit‑uri
din segment. Forma
scaunelor, combinațiile de
culori, artificiile de design,
ornamenele din jurul gurilor
de ventilație și materialele
sunt extrem de atractive.
În plus, calitatea interiorului
este completată de un
caracter practic de invidiat
pentru o subcompactă.
Multitudinea spațiilor
de depozitare, precum și

Make-up: Beauty Make-up Artistry
Produse: SLA Paris; MUA: Ioana Jurcă
Vestimentație: Adina Buzatu
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O combinație
de culori
foarte reușită,
materiale
de calitate și
un nivel de
echipare de
top. Ce ți-ai
putea dori
mai mult?

bancheta spate rabatabilă
asimetric sunt doar câteva
dintre plusurile pe care
SEAT Ibiza le oferă celor
aflați la bordul său.
Un alt aspect important
în epoca conectivității este
SEAT IBIZA 1.2 TSI
DATE TEHNICE
PREȚ cu TVA (euro): de la 12.426
PUTERE (CP/rpm): 90/4.400
CUPLU (Nm/rpm): 160/1.400
0-100 km/h (s): 10,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 184
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,9
EMISII CO2 (g/km): 116
EXCELENȚĂ Elasticitatea și
flexibilitatea motorului de 1,2 litri.

GENTLEMAN’S CAR

sistemul multimedia oferit
de Ibiza. Mașina testată
de noi este echipată cu
sistemul Media System Plus.
Acesta include un ecran
tactil de 6,5 inch, alături de
conexiune prin Bluetooth
pentru telefonul mobil,
posibilitatea conectării
unui card SD, precum și
un sistem de sunet cu șase
difuzoare. Și veștile bune
nu se opresc aici. La bordul
lui SEAT Ibiza te mai poți
bucura și de pilot automat,
cameră video pentru
mersul cu spatele, sistem
automat de climatizare sau
de volanul multifuncțional
prin intermediul căruia poți
controla funcțiile sistemului
audio, ale computerului de
bord sau ale telefonului.
Pe de altă parte, pentru a
oferi o mașină competitivă
în acest segment, orice

producător trebuie să
țină cont și de prețul de
achiziție al mașinii, iar
din acest punct de vedere
SEAT merită toate laudele.
Mașina testată de noi, în
echiparea Style, are un preț
de listă ce pornește de la
13.304 euro, cu TVA inclus.
De banii aceștia primești o
mașină extrem de atractivă,
foarte frumos desenată,
propulsată de un motor
mic, supraalimentat, care
se conduce minunat și care
vine echipată cu mai toate
lucrurile de care ai nevoie
atunci când ești la volan.
Dar cel mai important este
faptul că SEAT a înțeles că
mașinile trebuie să îți ofere
ocazia să experimentezi, să
descoperi lucruri noi și să te
facă să zâmbești de fiecare
dată când te urci la volan, iar
Ibiza este una dintre acele

mașini de care te desparți
cu greu. E simpatică,
polivalentă, frumoasă,
dinamică și nu uită că
experiențele frumoase au
nevoie, de fiecare dată, de
un companion pe măsură •
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YOUNG

MINDS

free
Uneori, tot ce-ți
trebuie pentru a
fugi de banal este
o mașină cu spirit
de aventură. Noul
Ford EcoSport
s-ar putea să fie
rețeta potrivită
pentru asta.

Text: Andrei Barbu
•
Foto: Dragoș Savu

A

legerea unei
mașini are la
bază argumente
raționale, practice, bazate
pe fapte, pe costuri, pe
necesități. În graba de
zi cu zi, în ambuteiaje și
cozi la semafor, plăcerea
de a conduce se pierde,
programul fix al orelor
GENTLEMAN’S CAR

de birou ne încorsetează
și începem, ușor‑ușor să
renunțăm la micile plăceri.
Vedem în mașină un mijloc
de transport de acasă la
birou și înapoi, cu mici

opriri la supermarket și
cam atât. Din fericire însă,
există producători auto care
încearcă să ne scoată din
monotonie, iar unul dintre
ei este chiar Ford.

Cu o nouă gamă de
modele, fiecare dintre ele
gândit să ne facă să uităm de
banal, cu un accent deosebit
pus pe felul în care te simți
la volan, dar și cu toate
TOAMNĂ 2015 � 20

avantajele de ordin financiar
de care avem nevoie pentru a
respecta „alegerea rațională“.
Proaspăt intrat în gama
Ford, noul model EcoSport,
se adresează celor care vor
21 � TOAMNĂ 2015

Dacă ești iubitor de ieșiri
în aer liber, poți alege roata de
rezervă poziționată pe portiera
portbagajului (dotare opțională).

ceva mai mult de la mașina
lor, nu doar o deplasare
sigură și confortabilă din
punctul A în punctul B.
Noul EcoSport se încadrează
în clasa mini-SUV-urilor
WWW.GENTLEMANSCAR.RO
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FORD ECO SPORT DRIVE
Make-up: Beauty Make-up Artistry
Produse: SLA Paris; MUA: Bianca Văduva
Vestimentație: Adina Buzatu
Locație: SWAN Property SRL
Șos. București Nord nr. 15-23
077190 Voluntari, Ilfov
swan@chaytoncapital.com
telefon: +40 0721 326 188
www.swanofficepark.com

Noul EcoSport este un mini-SUV
urban, cu un design elegant,
propulsat de motorizări de top
și gata oricând de aventură.

GENTLEMAN’S CAR

urbane, vine cu un design
extrem de atractiv și își
propune să cucerească, în
primul rând, un public
activ, care caută în fiecare
weekend noi provocări și
noi destinații. Într-o mare
de sedanuri și compacte
terne, noul EcoSport aduce
acel plus de libertate pe
care ți-l oferă o gardă la sol
ceva mai înaltă, dar vine
la pachet și cu spiritul de
aventură care cu siguranță
te va scoate la plimbare cu
fiecare ocazie. Și, foarte
important, este și faptul
că noul EcoSport se laudă
cu toate avantajele practice
ale unui model compact.
Și atunci, când ai parte de o
mașină polivalentă, echipată
cu motorizări de top și
care-ți oferă un plus de
persoanlitate, ce altceva ți-ai
putea dori?
Pilotul de raliuri, Simone
Tempestini, a condus
mașina mai mult decât noi,
așa că ne poate spune mult
mai bine cum se comportă:
„Am fost destul de norocos
și am condus EcoSport‑ul
pe distanțe destul de lungi,
astfel că pot să spune că am
învățat mașina. De fapt, am
condus-o din Italia până
TOAMNĂ 2015 � 22

în România, parcurgând
în total cam 4.000 de
kilometri, și am rămas
impresionat de felul în care
se descurcă. Mi se pare o
mașină foarte interesantă,

23 � TOAMNĂ 2015

cu un design original, dar
care un nivel foarte ridicat
al confortului și combină
toate aceste atribute cu
un consum redus de
combustibil. În oraș este

Deschiderea pe
orizontală a
portbagajului
se dovedește o
soluție practică
foarte utilă,
mai ales atunci
când trebuie să
încarci obiecte
mai grele.

cât se poate de manevrabilă
și foarte ușor de parcat, iar
dacă vrei să fugi pe drumuri
mai puțin umblate, poți face
asta foarte ușor. De fapt,
înainte de a face drumul

WWW.GENTLEMANSCAR.RO
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din Italia până în România,
am folosit EcoSport-ul în
Argentina, cu ocazia etapei
de campionat mondial, ca
mașină de recunoaștere.
Acolo EcoSport-ul ne-a
ajutat foarte mult, mai ales
fiind vorba despre un raliu
pe macadam.“

FORD ECO SPORT DRIVE

Mașina condusă de
Simone Tempestini este
aceeași cu cea testată de
noi și putem spune fără
problemă că motorul de doar
un litru este impresionant.
Cu 125 de cai-putere și un
cuplu de 170 Nm, cei trei
cilindri în linie ai motorului

Simone
Tempestini a
avut ocazia să
conducă noul
Ford EcoSport
din Italia până
în România.
Ne-a spus că
drumul i s-a
părut tare
scurt.

de 999 cmc îi asigură noului
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost
un sprint 0-100 km/h în
12,7 secunde și o viteză
maximă de 180 km, toate
acestea cu un consum
mixt de 5,4 l/100 km.
În România, downsizingul
nu este înțeles așa cum

trebuie, tocmai de aceea
apar unele reticențe când
vine vorba despre un motor
mic, de 1,0 litri care trebuie
să propulseze o mașină
polivalentă. Desigur,
în cazul propulsoarelor
EcoBoost orice urmă de
reticență este suplberată de
supraalimentare și de felul
în care aceste motorizări se
comportă, atât în oraș, cât și
la drum întins. Iar EcoSport
1.0 EcoBoost dă dovadă
de o elasticitate exemplară,
datorită cuplului maxim
de 170 Nm disponibil de
la 1.400 până la 4.500 de
rotații pe minut.
„Motorizările pe benzină
de la Ford au o plajă de
cuplu foarte bună, sunt
foarte flexibile și rafinate.
Iar dacă vrei să depășești,
trebuie doar să accelerezi și
cuplul te ajută întotdeauna.
Ford EcoSport are o ținută
de drum foarte bună,
completată de un sistem
de frânare eficient. În plus,
poziționarea roții de rezervă
pe portiera portbagajului
(opțiune) îți oferă șansa de a
avea o rezervă de dimensiuni
normale, dar și un portbagaj
voluminos. Mie mi se pare
soluția perfectă“, continuă
Simone Tempestini.
Noul Ford EcoSport
este alternativa perfectă

Interiorul noului EcoSport păstrează
linia actuală a modelelor Ford
și îți oferă tot controlul de care
ai nevoie prin intermediul sistemului
multimedia Ford SYNC.

pentru cei care vor să scape
de cotidian, pentru cei care
consideră că un drum lejer
de munte e întotdeauna mai
relaxant decât o emisiune
la TV și pentru cei care
rămân întotdeauna tineri,
cu spiritul de aventură
oricând gata să intervină în
momentele de monotonie •

Calitatea
materialelor
utilizate la
interior noului
EcoSport nu
suportă niciun
fel de critică.

FORD ECO SPORT 1.0 ECOBOOST
DATE TEHNICE
PUTERE (CP/rpm): 125/6.000
CUPLU (Nm/rpm): 170/1.400
0-100 km/h (s): 12,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 180
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,4
EMISII CO2 (g/km): 125
GENTLEMAN’S CAR

EXCELENȚĂ Flexibilitatea
și răspunsul la accelerație.

Accesul
Keyless Entry
și butonul
Ford Power
sunt oferite
standard
pentru
echiparea
Titanium.

Patrizia Paglieri este ajutată de
Simone Tempestini să descopere
toate tainele și secretele
conducerii noului Ford EcoSport.
Ce-i drept, greu s-ar fi putut
găsi un profesor mai bun.
TOAMNĂ 2015 � 24
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Sacou Brunello
Cucinelli. Calea
Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.
Papion Ascot
Trends by
Adina Buzatu.
Preț: 297 RON.

Ceas Tissot disponibil
în rețeaua magazinelor
Cellini. Preț la cerere.
Butoni Babette Waserman by
Adina Buzatu. Preț: 490 RON.
Geantă bărbătească
Brunello Cucinelli.
Calea Dorobanților,
nr. 198. Preț la cerere.
Cămașă Eton
for Trends by
Adina Buzatu.
Preț: 795 RON.

Curea maro din piele disponibilă
în magazinul Canali de pe Calea
Dorobanților. Preț la cerere.

Pantofi din piele, disponibili
în rețeaua magazinelor Il Passo.
Preț: 699 RON.

GENTLEMAN’S CAR

Trussardi
Blue Land,
EDT 50ml.
Preț: 286
RON.
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INTERVIU BMW X4

BMW X4 INTERVIU

Atitudine
de

ÎN
VIN
GĂ
TOR

Text: Andrei Barbu • Foto: BMW

GENTLEMAN’S CAR

Virgil Stănescu, fostul căpitan al echipei
naționale de baschet, a pus mingea-n cui
și s-a orientat spre o carieră de manager.
Clubul pe care îl conduce acum este Steaua
CSM EximBank. Mașina este BMW X4.

Ce înseamnă pentru tine o
mașină și cum o alegi?
Mașina este, de cele mai
multe, ori o necesitate.
Totuși, uneori poate fi și
TOAMNĂ 2015 � 28
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o plăcere și un moment
de relaxare. Îmi petrec
foarte mult timp în mașină
și tocmai de aceea mă
interesează confortul oferit,

iar faptul că sunt un om înalt
își pune amprenta pe alegerea
făcută. Pe de altă parte,
sunt o fire sportivă, astfel că
încerc să combin cele două

trăsături pe care mi le doresc
de la mașina mea.
BMW a devenit mai mult
decât un brand, fiind
WWW.GENTLEMANSCAR.RO

INTERVIU BMW X4
În 1998, Virgil Stănescu a primit
o bursă la Universitatea din
Alabama de Sud, iar în 2014
a fost inclus în «hall of fame»-ul
acestei universități.

practic un stil de viață.
Cât de important e brand‑ul
și cât de importantă e
mașina în sine?
Nu știu dacă pot face
această diferență. Pentru
mine, mașina pe care o
conduc trebuie să aibă o
anumită atitudine în sine.
BMW X4 este genul de mașină pe care
ori o iubești, ori o urăști. Are caracter,
are atitudine, iar nota de sportivitate
este exact așa cum te-ai aștepta de la
SUV compact cu pretenții de «coupe».
Iar dacă un X6 ți se pare puțin prea
mare, atunci X4 este alegerea perfectă.

GENTLEMAN’S CAR

Timp de 15 ani, Virgil stănescu
a fost selecționat în echipa
națională a României,
iar pentru aproape un deceniu
a fost căpitanul acesteia.

oferi. Și mai cred că această
versatilitate atinge un număr
din ce în ce mai mare de
consumatori.

Caracterul brandului și
valorile dezvoltate în timp
se oglindesc în produsul
final și reprezintă un punct
important în alegerea pe
care o fac.
Toate statisticile recente
ne spun că lumea este
într-o tot mai mare căutare
a modelelor din clasa
SUV-urilor compacte sau a
crossoverelor. De ce crezi că
se întâmplă asta?
Personal, cred în versatilitate
și în caracterul practic pe
care aceste modele îl pot

BMW X4, cel puțin la prima
vedere, nu pare să fie cel
mai practic SUV din gama
BMW. De ce ai ales X4 și
nu X3? Cât de important e
designul în cazul acesta?
Așa cum am spus și mai
sus, cred că BMW X4 are
atitudine. Cred că acest
amestec între confort și
sportivitate îi dă exact aerul
unei mașini pe care o pot lua

și la o întâlnire de afaceri,
dar și la antrenament. Îmi
place designul agresiv și îmi
plac, în același timp, liniile
elegante ale acestuia.
Dacă ar fi să alegi un model
BMW doar pentru tine,
care ar fi acesta?
Aș fi tentat, bineînțeles, să
zic că BMW i8 mă atrage
cel mai mult. Încă nu
l-am încercat, dar forma
și performanțele sale îl
recomandă. Ce-i drept, nu aș
da înapoi nici de la un BMW
Seria 6 Gran Coupe. •
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SKODA SUPERB DRIVE

NEMURITORUL D
de rând
Puține modele din segmentul mediu
se pot lăuda cu rafinamentul,
eleganța și spațiul noului Superb.
De fapt, eu nu mai știu niciunul.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu
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e-a lungul ultimilor
ani, Skoda a
fost unul dintre
producătorii auto care a
știu cum să ridice mereu
standardul modelelor sale,
iar acest lucru este cât se
poate de clar atunci când
privim datele despre vânzări.
Modelul Superb, vârful de
gamă al cehilor, nu face
nici el excepție, iar noua
generație reușește să ne
surprindă. Plăcut.
Deși designul nu este
unul radical modificat,
noul Superb vine cu o serie
de elemente redesenate
care contribuie din plin la
aspectul elegant și rafinat
al modelului, în timp ce
partea frontală nu duce lipsă
de agresivitate. Important
este că Skoda a reusit să
îmbunătățească liniile
Superb-ului, fără să mizeze
pe sportivitate și pe liniile
ascuție, deseori exagerate,
care vin odată cu acest tip
de design. Noul Superb este
impunător, dar fără să iasă
în evidență. Este dinamic,
dar nu intimidează. Este
construit din proporții
TOAMNĂ 2015 � 32

perfecte, arce de cerc și linii
fluide, care nu fac altceva
decât să-i creeze exact
aspectul de care avea nevoie.
În interior, lucrurile
mențin tendința de design a
exteriorului. Ergonomia este
în prim plan, iar calitatea
materialelor și a finisărilor
te fac să crezi că te afli la
volanul unui model din
segmentul premium. Sunt
foarte puține indiciile care
îți aduc aminte de faptul
că Skoda Superb este însă
un model de clasă medie.
Acestea fiind spuse, mai
ales în versiunea de echipare
Laurin & Klement, noul
Superb se simte ca un model
dintr-o clasă superioară.
Totul, de la forma scaunelor,
de la poziția la volan, până
la senzația pe care ți-o oferă
atingerea comutatoarelor este
gândit pentru a-ți asigura o
călătorie cât mai plăcută. Iar
atunci când sub capotă ai un
diesel vânjos, de 2,0 litri, dar
care dezvoltă 190 CP, cuplat
unei transmisii automate cu
șase rapoarte, lucrurile tind
să devină din ce în ce mai
bune. În versiunea testată de
noi, Superb-ul accelerează
de la 0 la 100 km/h în
7,7 secunde și are o viteză
maximă de 234 km/h, așa
că nu te vei putea plânge
niciodată de lipsă de putere.
Mai ales că ai la dispoziție
și 400 Nm de la 1.750 de
roații pe minut. În concluzie,
Skoda Superb a rămas
aceeași mașină care oferă mai
mult decât îi ceri. Iar asta nu
se întâmplă foarte des •

Locație: Domeniul Manasia
Intrarea Conacului nr 1 A, Manasia
telefon: 40 744 37 88 88
contact@domeniulmanasia.com
www.domeniulmanasia.ro
Model: Adrian Nartea
și Roxana Paraschivoiu
Vestimentație: Adina Buzatu
și Stephan Pelger

„Simply Clever“ nu este
doar o idee de marketing
menită să-ți capteze
atenția. Și îți dai seama de
asta imediat cum ai urcat
la bordul noului Superb.
SKODA SUPERB 2.0 TDI DSG
DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):
de la 36.033
PUTERE (CP/rpm): 190/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 400/1.750
0-100 km/h (s): 7,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 234
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,6
EMISII CO2 (g/km): 119
EXCELENȚĂ Eleganța dinamică de
care Superb dă dovadă.
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DRIVE VOLVO XC90

VOLVO XC90 DRIVE

PUTEREA DE

a fi

FERICIT

N

oul Volvo XC90
își propune,
fără îndoială, să
iasă complet din tiparele
SUV‑urilor premium și
mizează pe designul său,
pe siguranță și pe un
interior extrem de bine
desenat. Strategia nu e
deloc rea, iar primul pas
făcut de XC90 este acela de
a nu fi propulsat decât de
motorizări de 2,0 litri, fie
diesel, fie benzină, iar alături
de versiunile convenționale
vine și una de tip plug-in
hybrid, pentru un plus la
senzația de eco-SUV.
Noi am testat versiunea
diesel, D5, care pune la
bătaie 225 de cai-putere și
un cuplu de 470 Nm care,
alături de o nouă transmisie
cu opt rapoare și de un sistem
de tracțiune integrală, îl ajută
pe XC90 să accelereze de la
0 la 100 km/h în 7,8 secunde
și să consume, în regim
mixt, în jur de 5,7 l/100 km.
Dacă până acum ceva timp
un astfel de SUV echipat cu
motor cu patru cilindri era
mai degrabă o glumă, iată că
a venit timpul ca rezultatele
downsizingului să se facă
cu adevărat simțite. Nu mă
înțelege greșit, XC90 D5 nu
e o mașină rapidă, dar are
suficiente rezerve de putere
pentru a nu te putea plânge
de o lipsă de vlagă. În plus,
motorul e rafinat, silențios
și, chiar dacă atunci când

Uneori, încercarea
de a ieși din turmă
te duce spre
prăpastie. Alteori,
nonconformismul
te poate duce pe
culmi înalte.
Text: Andrei Barbu
•
Foto: Cars Photo
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îl forțezi începe să se facă
auzit, nu devine niciodată
deranjant. Transmisia este
și ea exact așa cum ar trebui
să fie: rapidă, lină și mereu
pe fază dacă ai nevoie de un
kickdown.
Totuși, Volvo mizează mai
mult pe experiența senzorială
și pe stilul de viață pe care
suedezii îl promovează
decât pe un comportament
dinamic al mașinii. Prin
urmare, interiorul este
complet redesenat, „ecranul“
central a devenit o tabletă
ce funcționează similar
unui iPad, iar layout-ul
comenzilor, materialele
folosite și combinațiile de
culori sunt cât se poate
de atractive. Și cel mai
important lucru în cazul
noului XC90 este că reușește
să fie diferit și să-ți ofere o
experiență unică în acest
segment. Nu este cel mai
dinamic SUV de pe piață,
dar este unul dintre cele mai
sofisticate și pretențioase •

XC90 e o demonstrație de curaj,
una pe care o întâlnești din ce în ce
mai rar în industria auto.

VOLVO XC90 D5 AWD AT8
DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):
de la 55.882
PUTERE (CP/rpm): 225/4.250
CUPLU (Nm/rpm): 470/1.750
0-100 km/h (s): 7,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 220
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,7
EMISII CO2 (g/km): 149
EXCELENȚĂ Un interior de top,
care te scoate din monotonie.
WWW.GENTLEMANSCAR.RO

ARTWORK

ADELINA PESTRIȚU
SUPUSĂ UNEI TRANSFORMĂRI RADICALE
DE HAIRSTYLIST-UL

ADRIAN PERJOVSCHI

Adelina Pestrițu a fost supusă unei transformări radicale de look de hairstylist-ul Adrian
Perjovschi, astfel că a arătat pentru o zi precum
Rihanna, diva pe care o admiră și pentru care
a renunțat la părul lung, a adoptat stilul afro
și și-a făcut noi tatuaje... cu henna. Prezentatoarea emisiunii „WOWBiz“, difuzată de luni
până joi de la ora 22.30 la Kanal D, s-a lăsat
pe mâna lui Adrian Perjovschi, care i-a scurtat
foarte mult părul, pe care îl avea la aceeași
lungime încă din clasa a VII-a.
„Adrian Perjovschi și Cristina Bârsan fac o
echipă minunată împreună, iar rezultatul
muncii lor este întotdeauna WOW! Sunt niște
profesioniști, am stat extrem de relaxată în timpul acestei transformări. Îi ador pur și simplu!

GENTLEMAN’S CAR

Eu aș putea spune cu încredere că este cea mai
mare schimbare pe care am făcut-o până acum
și fără nici un regret am recurs la ea. Abia ce
mi s-a deschis apetitul și vă puteți aștepta la

noi schimbari tot marca Perjovschi, în curând“,
spune Adelina Pestrițu.
Fotografiile realizate de The Storyalist pot fi
văzute pe pagina de Facebook www.facebook.
com/JovskyStudio. „A fost un shooting super
tare, am lucrat cu mult drag și migală. Adelina
este o profesionistă, am colaborat minunat, cu
multă atenție la detalii pentru ca asemănarea
să fie perfectă. Am ales coafura afro care s-a
potrivit de minune pe noua lungime a părului
ei“, spune hairstylist-ul Adrian Perjovschi.
„Adelina emană o energie pozitivă, trăsăturile
ei seamănă mult cu ale Rihannei, dar farmecul și charisma Adelinei sunt unice“, spune
make‑up artistul Cristina Bârsan.
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DRIVE TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AVENSIS DRIVE

THIS
MEANS
BUSINESS
GENTLEMAN’S CAR
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U

nu virgulă șapte
milioane. Acesta
este numărul total
de unități Avensis vândute
de-a lungul celor 18 ani
de existență. Suma în sine
poate nu este impresionantă
(cu toate că este) dacă nu o
pui în context. Avensis este
reprezentantul Toyota al
segmentului D în Europa,
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Text: Andrei Știrbu • Foto: Dragoș Savu
într-o piață în care clientul
este mai pretențios decât
oriunde altundeva.
Și pentru că cel mai
bine se descurcă într‑un
mediu cel care s-a născut
și a crescut acolo, Toyota
a desenat, a dezvoltat și a

asamblat Avensis în Europa,
croind-o după nevoile și
cerințele publicului de aici.
Cât de bine s-au
descurcat până acum?
E suficient să știi că, în
2014, Avensis a obținut
cel mai mare punctaj în

sondajul J.D. Power privind
Calitatea, Durabilitatea și
Fiabilitatea.
Iar acum, Toyota a venit
cu cea mai bună versiune a
generației actuale Avensis, o
versiune al cărei estetic este
modificat substanțial de mult
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DRIVE TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AVENSIS DRIVE
În mediul
de afaceri,
imaginea ta și
a mașinii tale
sunt în aceeași
măsură
importante.

Make-up: Beauty Make-up Artistry
Produse: SLA Paris; MUA: Bianca Văduva
Vestimentație proprie
Locație: Promenada, Calea Floreasca
nr. 246B, sector 1, Bucureşti
mall@promenada.ro
telefon: +40 744 246 246

Printre liniile dinamice ale
noului Avensis se întrevede un
costum pe care să-l îmbraci cu
încredere la o întâlnire business.

Vlad Popovici este General
Manager la Kubis Interactive,
cea mai importantă agenție de
advertising digital din România,
extinsă deja pe două continente.
Nu a fost nevoie decât de un
calculator în școala generală și
întrebarea „oare ce aș putea să
fac interesant cu el?“ pentru a-și
începe urcușul în advertisingul
digital. Îi place muzica
electronica, Eros Ramazotti și,
mai nou, Toyota Avensis.
GENTLEMAN’S CAR

TOAMNĂ 2015 � 40

încât să înțelegi că nu este
vorba doar despre un facelift.
Pentru că modificările mai
importante se fac vizibile
doar atunci când începi să te
uiți mai bine la ea.
Probabil că ți-am stârnit
deja curiozitatea, însă nu pot
să mă abțin și să nu plusez cu
încă o bucățică de informație,
care face ca acest facelift să fie
un subiect aproape imposibil
de trecut cu vederea: 160 de
milioane de euro reprezintă
suma investiției totale pentru
acest facelift. Da, chiar este
greu să spui că este doar un
facelift, nu?
Noul Avensis nu a fost
adus pe lume doar să arate
bine – cu a sa „eleganță
energetică“ – ci și să se
updateze conform nevoilor
actuale ale clientului.
De exemplu, dotările.
Vlad Popovici – invitatul
nostru de acum – este
General Manager la Kubis
Interactive, o agenție de
publicitate. Unul dintre
atributele lui Vlad, așadar,
este cel de persuasiune. Dacă
aș fi în locul Avensisului
analizat de Vlad, m-aș vedea
în fața unei provocări.
Vlad are mașină și
conduce de vreo 12 ani, așa
că știe foarte bine ce vrea
de la o mașină. În timp ce
nu omite să menționeze
de confort și eficiență, pe
Vlad îl interesează partea
de infotainment. Într‑un
București aglomerat, statul în
coloană în spatele volanului
este, în universul său, o mare
pierdere de vreme. În cazul
în care nu poartă discuții
cu clientul sau nu modifică
programe sau întâlniri, Vlad
preferă să își regleze chakra
cu Eros Ramazotti.
41 � TOAMNĂ 2015

Practic, singurul lucru
de care s-a plâns Vlad după
primul contact cu Toyota
Avensis a fost timpul scurt
al primei întâlniri. Ceea
ce vezi în imagini este
versiunea de top a celei
mai bune Avensis create
vreodată. Asta înseamnă –
pe lângă conectivitatea
Bluetooth și USB pe care
Vlad le caută prima dată
la o mașină – sistem de
infotainment Toyota Touch
2 cu ecran tactil de 8 inci
și cu sistem de navigație
Go Plus încorporat, aer
condiționat automat, scaune
reglabile electric, încălzite
și îmbrăcate în tapițerie
din piele neagră, jante de
18 inci, plafon panoramic și
o sumedenie de sisteme de
siguranță activă care au grijă
ca experiența confortabilă

de care ai parte în Avensis să
nu fie întreruptă de niciun
eveniment neplăcut.
La capitolul siguranță,
Avensis oferă o pleiadă
de adjuvanți electronici,
încorporați în denumirea
Toyota Safety Sense: un
cumul de sisteme precum
sistemul de siguranță
Pre‑Impact (care depistează
un obstacol și avertizează
WWW.GENTLEMANSCAR.RO

DRIVE TOYOTA AVENSIS

„Prestigiu,
confort și
eficiență“ este
motto-ul lui
Avensis. Iar
descoperirea
atributelor
începe din
spatele
volanului.

șoferul, înainte de a acționa
automat frânele, chiar
până la oprirea mașinii)
sau sistemul de avertizare
la părăsirea benzii (care
avertizează șoferul în cazul
în care depășește banda fără
semnalizare prealabilă).
Cu toate că Toyota a
upgradat Avensisul cu
gândul la piața de flote
corporate – care ocupă 75%
din vânzări în segmentul D
european – a avut grijă să
creeze pachete ofertante
atât pentru cumpărătorul
juridic, cât și pentru
cel fizic. O parte dintre
„bunătățile“ cu care își

GENTLEMAN’S CAR

TOYOTA AVENSIS 2.0 L D-4D
DATE TEHNICE
PREȚ cu TVA (euro): de la 26.950
PUTERE (CP/rpm): 143/4.000
CUPLU (Nm/rpm): 320/1.750
0-100 km/h (s): 9,5
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 200
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,5
EMISII CO2 (g/km): 119

impresionează cumpărătorul
individual le‑ai descoperit
în enumerația de mai sus.
Ar trebui să menționăm
și de ecranul TFT de
4,2 inci dintre turometru
și vitezometri, sau
„cititorul“ de indicatoare
de circulație, căci sunt

EXCELENȚĂ Nicio motorizare
nu a scăpat „neatinsă“ de facelift.

schimbări pe care le revezi
cu plăcere în fiecare zi din
spatele volanului.
Niciuna dintre
motorizări nu a rămas
necizelată în urma
procedurii de reîmprospătare
a modelului. Motorul
diesel de 2,0 litri D-4D

care pune în mișcare
limuzina smart‑business
din imaginile de aici se
încadrează în normele Euro 6
și promite un consum de
4,5 l/100 km și emisii de
doar 119 g/km, livrând în
același timp 143 de cai‑putere
și 320 de newtoni‑metru.
La 18 ani de la debutul
său pe piață, și după multe
sute de mii de unități
vândute, Toyota Avensis își
serbează majoratul prin a-și
face un nod mai simandicos
la cravată. Asta în cazul în
care te întrebai cum decurg
upgrade-urile în lumea
business... •
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TIME OUT

Domeniul
Manasia,
O OAZĂ DE
RELAXARE
APROAPE DE
BUCUREȘTI

S

unt locuri iubite de soartă care
și-au păstrat autenticitatea și
măreția de-a lungul timpului.
Aici, la doar o oră de București, pe
drumul vechi către Marea Neagră,
se află „Castelul” Manasia cum îi
zic localnicii comunei din Bărăgan.
În vatra comunei Manasia, pe același
ax cu biserica și primăria, se întinde
Domeniul Manasia, unul dintre acele
locuri care te îmbie să ai răbdare
cu tine însuți. Din parcul cu platani
seculari, care ascunde, când și când,
sculpturi alintate de soare, pătrunzi
direct în saloanele luminoase ale
conacului ce poartă încă mireasma
aristocratică a vremurilor trecute.
Multe șoapte de iubire, multe intrigi și
suspine au auzit zidurile acestea, care
deschid, dincolo de liniștea lor, o lume
plină de istorie romanțată.

Povestea locului începe încă de pe
vremea Cantacuzinilor, la jumătatea
veacului al XVII-lea. Domeniul Manasia
a numărat, de-a lungul secolelor,
pașii unor personalități de seamă
ale istoriei românești și europene;
domnitorul Alexandru Ipsilanti, regele
Milan al Serbiei sau Maria Obremovici,
femeia care l-a avut pe Alexandru Ioan
Cuza la picioarele ei și a influențat,
prin frumusețea și inteligența ei,
destinul unei țări întregi.

Astăzi, Domeniul Manasia adaugă
evenimentelor organizate aici
– conferințe, teambuildinguri, seminarii
sau petreceri private – noblețea
redescoperită a unor frumoase timpuri
aristocratice împletite armonios cu
facilitățile lumii moderne. Cu același
farmec de odinioară, la care se adaugă
un conac superb recondiționat de
către arhitecți renumiți, în care se
pot admira obiecte de artă în sălile
multifuncționale, se pot savura
specialități avangardiste create de
Chef Alexandru Iacob, se pot degusta
vinuri de colecție în răcoarea domoală
a cramei de sub conac sau se pot face
plimbări printre păuni în parcul cu
platani seculari, Domeniul Manasia
își așteaptă vizitatorii să descopere
un loc de poveste, o oază de relaxare
aproape de București.
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TRAVEL TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX TRAVEL

Farmecul
STRICTULUI
NECESAR

Suntem atât de obișnuiți de viețile noastre complicate, încât uităm cât de frumos este
să te bucuri de lucrurile simple și cu adevărat importante. Chiar dacă asta presupune
să împrăștii îngrășământ natural pe teren cu o Toyota Hilux…
Text: Andrei Știrbu • Foto: Cars Photo
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TRAVEL TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX TRAVEL

Î

ți vine să crezi sau
nu – există lucruri mai
importante decât faptul
că cineva ți-a văzut mesajul
de pe Facebook și nu ți-a
răspuns. În timp ce noi avem
grijă să ne umplem viețile
orășenești cu activități de
recuperare a timpului liber,
unii oameni se întreabă
dacă viața noastră n-ar fi
mai frumoasă dacă ne-am
reduce la lucrurile simple,
sănătoase și cu adevărat
importante pentru noi. Unul
dintre aceștia din urmă este
Willy Schuster, care pentru
două zile ne-a dezlipit de

Da, exact, acela este un sac
de box, plasat fix în grânar.
Ne-a fost frică să întrebăm
care-i povestea lui…

GENTLEMAN’S CAR

ecranele telefoanelor și ne-a
învățat cum să nu ne tăiem
picioarele cosind. Sau, în
fine, a încercat măcar.
Willy Schuster este
un țăran – da, chiar așa
a insistat să se prezinte –
din satul Moșna (județul
Sibiu) care militează pentru
viață sănătoasă și pentru
întoarcerea la originile
sănătoase, gospodărești ale
mediului rural. Absolvent al
facultății de științe agricole
din Elveția, și trăit câțiva ani
buni în Germania, Willy este
genul de Moromete modern,
unul care a înlocuit ironia
cu optimismul, însă cu
remarcabil simț al realității.
Motto-ul proiectului
său (botezat Bio-Moșna)
este „Țăranii pot hrăni
bine România“, afișat și
sub formă de pancartă
pe peretele din lemn care
delimitează hambarul cu
mâncare pentru animalele
din curtea sa. „Dacă fiecare
țăran ar adopta strategia
aceasta, orașele mari s-ar
putea hrăni cu produse
bio de la localitățile din
proximitate, nu ar mai fi
nevoie de transporturi de
produse sintetice venite de
la mii de kilometri.“ Planul
TOAMNĂ 2015 � 48

este fascinant de simplu:
fiecare dă tot ce are mai bun
pentru gospodăria sa, iar
surplusul este trimis către
oraș. Nu este de acord cu
industrializarea, considerând
că aceasta nu face decât
să dilueze concentratul de
sănătate curată pe care viața
la sat îl oferă.
Un tratament cu astfel
de concentrat sănătos,
gospodăresc am primit și
noi, atunci când ne-am
dus pentru câteva zile cu
o Toyota Hilux la familia
Schuster, să dăm o mână de
ajutor prin gospodărie.
În materie de spirit
gospodăresc dezbrăcat de
brizbrizuri, îl vedem pe
Toyota Hilux reprezentantul
cel mai de seamă. Un design
care nu a părut niciodată
strălucitor de nou, dar care
pare să nu îmbătrânească
niciodată, care ascunde
un muncitor neobosit,
pregătit să facă față oricărei
provocări. Iar Willy a
avut grijă să ne pună la
treabă, fără menajamente.
Singurul cu adevărat fericit a
fost Hilux.
Dacă ar fi să tragem
o cocluzie referitor la
activitățile gospodărești, ar
49 � TOAMNĂ 2015

fi următoarea: nu e ușoară.
Singurul care n-a obosit să
care sute de kilograme de
țiglă a fost motorul diesel
de 2,5 litri de sub capota lui
Hilux, care se folosește de
144 de cai-putere și 343 Nm
pentru pune în mișcare
pickupul cu cinci persoane
în el, plus orice încărcătură
care încape în bena de
1,5x1,5 metri.
În restul programului
au fost incluse activități
(mai) lejere, dar nu neapărat
nepericuloase, cel puțin
pentru noi: căratul lucernei
este ușor. Tăiatul lucernei cu

Cu o gardă la sol de 22 de
centimetri, cu un unghiuri de
atac și degajare de 30, respectiv
22 de grade, Hilux ajunge și la
Polul Nord dacă este echipat
corespunzător.
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TRAVEL TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX 2.5 L D-4D
DATE TEHNICE
PREȚ cu TVA (euro): de la 30.972
PUTERE (CP/rpm): 144/3.400
CUPLU (Nm/rpm): 343/1.600
0-100 km/h (s): 13,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 170
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,3
SARCINĂ UTILĂ (kg): 700
ONESTITATE e cuvântul descriptiv
pentru acest gospodar mecanic.

coasa nu este ușor. Spiritul
de autoconservare ne-a
împins să ne căutăm treabă
prin cabina de cinci locuri
a lui Hilux – spațiu numai
bun de moțăială pentru
când vrei să iei pauză; sau să
fugi de treabă.
În scurta noastră
incursiune în universul
gospodăresc al satului, am
avut ocazia să-i dăm și rost
de cățărat lui Hilux – sub
pretextul înfigerii unor
pari pe dealurile Moșnei.
A existat o explicație pentru
asta, însă noi n-am fost
curioși decât de aspectul

offroad al acestei misiuni.
Cu o gardă la sol de 222 de
milimetri, cu un unghi de
atac de 30 de grade și 22 de
grade unghi de degajare,
Hilux poate să ajungă și la
Polul Nord dacă este echipat
corespunzător (pe bune,
cineva chiar l-a dus acolo).
Fără îndoială cea mai
plăcută parte a experienței

Moșna a fost, pentru
noi, masa. Și nu neapărat
pentru că acolo am dat
de dulceața de lapte – da,
există, am mâncat noi cu
gura noastră – ci pentru că
din ingrediente sănătoase nu
pot rezulta decât mâncăruri
sănătoase și delicioase în
mod natural.
O altă revelație a fost
aceea că, în drumul către
bunăstare, un gospodar nu
trebuie decât să păstreze
simplitatea valorilor care l-au
consacrat. Willy Schuster
și Toyota Hilux sunt două
exemple convingătoare aici •

Am avut parte
și de activități
lejere, dar
nu neapărat
nepericuloase:
căratul
lucernei
e ușor. Tăiatul
lucernei cu
coasa nu e
așa ușor...
GENTLEMAN’S CAR
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DRIVE MITSUBISHI L200

BICIUL
DOMNESC
Noul Mitsubishi L200
scoate biciul
și te îndeamnă la
acțiune. Indiferent că
ai chef sau nu, odată
ce ți-ai cumpărat
mașina asta, nu prea
ai de ales. Întrebarea
este dacă ai tu
suficientă energie
și spatele destul de
tăbăcit pentru câte
are el de oferit.

Text
Mihai Alexandrescu
•
Foto
Dragoș Savu

MITSUBISHI L200 DRIVE

M

ie unul mi-a plăcut vechiul
Mitsubishi L200. Era poate
singurul pick-up care încerca să
aducă puțin stil într-o clasă unde majoritatea
utilitarelor veneau îmbrăcate în țoale de mers
la muncile câmpului. Ferice de noi, noul L200
nu se depărtează foarte mult de precedenta
generație și vine cu un design foarte rotunjit,
pentru un pick-up. Unii s-ar putea să-l
aprecieze, alții ar putea cârcoti la vederea unui
pick-up prea elegant. Asta pentru că nu-ți iei
un L200 pentru a-l trata ca pe un pudel de
apartament, ci pentru a-l scoate la vânătoare,
la pescuit ori la mânat oile. Ca pe un brac,
pointer, ogar sau ciobănesc. Mașina asta este
numai bună de acțiune, trebuie doar să-ți
găsești suficientă energie pentru a o pune la
încercare. Și s-ar putea ca mașina să aibă mai
multă energie decât poți duce tu.
Ok, dar ce este nou la noul Mitsubishi
L200? După cum se vede, L200 are acum
mai mult crom, dar asta nu este tot. Motorul
este un diesel de 2,4 litri în două versiuni
de putere, 154 CP, respectiv 181 CP, care
emite doar 193 grame de CO2. Acesta poate
fi cuplat la o cutie manuală cu șase rapoarte
sau la una automată cu cinci trepte. Sistemul
de tracțiune integrală (Super Select 4W II)
este împrumutat de la noul Pajero și are patru
moduri de utilizare, pentru a ataca diferite
situații în teren accidentat sau pe asfalt. Poți
să mergi doar cu tracțiune pe o singură punte
sau poți alege modul 4x4 care distribuie 60%
din putere către puntea spate cu ajutorul unui
diferențial Torsen. Super Select îți permite să
folosești tracțiunea integrală „la viteze mari
și pe suprafețe dificile“, zic ei, ilustrând asta
cu o poză în care L200 este desprins de la sol,
cu un nor de praf în spate. Asta te trimite cu
gândul că te poți distra cu adevărat într-un
L200, că-i o mașină solidă de care poți abuza
fără prea multe temeri și că limitele sale sunt
mai departe decât te-ai aștepta. Totodată,
când greul devine și mai greu, poți bloca
diferențialul central ori cel spate, pentru a te
scoate din necaz cu mare haz.
S-a umblat și la rafinament, folosind
materiale mai bune pentru antifonare, deci ne
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Interiorul noului Mitsubishi L200
are un layout mai modern, dar asta nu
te impiedică să te urci în el plin de noroi.

GENTLEMAN’S CAR

MITSUBISHI L200 DRIVE
putem aștepta la un L200 mai civilizat, care
nu-și arată părul de pe piept cu orice ocazie.
Este și pickup-ul cu cel mai bun coeficient
aerodinamic din clasă, deci s-ar putea să simți
mai puțin zgomot de vânt decât în celalte
pickup-uri, uneori deranjant la viteze mari,
în timpul unor călătorii mai lungi. Numai să
nu te păcălești singur că-i o mașină civilizată,
de mers prin lanul de rapiță pentru selfie-uri.
Mitsubishi L200 nu se vrea atras în capcana
lucrului modern și inutil. Poți să ți-l alegi cu
dublă cabină dacă o cumperi pentru agrement
și vrei să te bucuri de ea alături de prieteni sau
familie ori poți lua un cal de muncă, single
cab, care să-ți pună pe roată afacerea sau
gospodăria. Dar dacă l-ai cumpărat trebuie
să-l scoți din garaj cât mai des, altfel se va
simți nefolositor, iar tu vei arăta ca un tip care
nu-și plimbă câinele pentru că-i este lene să
facă curat în urma lui.
La capitolul siguranță, L200 vine dotat
cu șapte airbaguri, dar și cu un sistem
care se numește Trailer Stability Assist.
Asta înseamnă că te încurajează să-ți agăți
rulota și să pleci la drum, fie că vrei să
campezi la marginea unui râu poluat ori
să-ți transporți calul de concurs până la
campionatul de echitație.
Sunt multe lucruri pe care un pick-up le
poate face mai bine decât o mașină normală și
sunt multe lucruri pe care doar un pick‑up le
poate face. Aparent, pare a fi singura mașină
de care ai nevoie dacă ești un om harnic
sau un om foarte activ. Dacă nu ești pescar,
vânător sau fermier, poate că-ți place să te
dai cu enduro prin pădure și ai nevoie de o
mașină în care să urci motocicleta. Sau poate
că ATV-urile sunt deliciul tău, bărcile sau
ski jet-urile. Sau poate ai un ponei roz, nici
nu contează, L200 te ajută cu toate astea.
Întrebarea este dacă noul L200, mai rafinat
fiind, pierde ceva sau câștigă ceva? Câtă vreme
L200 rămâne un pick-up în toată puterea
cuvântului, dar câștigă ceva și din atuurile
unei mașini moderne, nu prea am avea motive
de care să ne plângem. Unii ar spune că o
cutie automată nu are ce căuta pe o astfel de
mașină, dar odată ce există cutii din astea,
heavy-duty, pe mașini ca Mitsubishi Pajero
sau Toyota Land Cruiser, și funcționează cum
trebuie, chiar și în condiții delicate, atunci nu
avem de ce să ne facem griji.
În concluzie, acum poți să-ți cumperi un
Mitsubishi L200 și pentru că ai nevoie de
unul, dar și pentru că-ți dorești foarte mult
unul. El îți oferă ce are mai bun, trebuie
doar să te hotărăști dacă tot ce-i bun este
cu adevărat necesar ori dacă necesarul nu
s-a transformat între timp într-un moft.
Mofturile sunt, de cele mai multe ori,
drogurile plictisiților, iar L200 te poate scoate
foarte ușor din sevrajul zonei de confort și
să‑ți arate că uneori nu ai nevoie de mare
lucru pentru a te simți bine la volan •
TOAMNĂ 2015 � 54

Mitsubishi L200 este tot macho,
dar are și o latură mai sensibilă,
necesară într-o lume mai comodă
și mai pretențioasă.

Dacă ai suficientă
credință, Mitsubishi
L200 despică apele
ca toiagul lui Moise.

Profilul noului L200
păstrează linia fostului
model și asta-l face cel
mai aerodinamic pick-up.
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MERCEDES-BENZ CLS 250 DRIVE

Formele CLS-ului
râmân unele
dintre cele mai
frumoase din
segment. Oriunde
arunci un ochi
descoperi ceva
care-ți place, iar
din spate, unii
s-ar putea chiar
să te fluiere.

Mercedes CLS nu se sfiește de
privirile pofticioșilor și pare că-și
privește direct în ochi pețitorii.
Când capota este jos, nimeni nu
știe că-i un patru cilindri acolo.

NEGOCIATORUL
Dacă vrei un CLS doar pentru plăcerea de a conduce o mașină
deosebită și de a păși într-un interior special, s-ar putea ca un
motor diesel de patru cilindri să nu te deranjeze atât de mult.
Text
Mihai Alexandrescu

M

ercedes CLS
250 d Coupe
vine cu un motor
mic și cu o sarcină foarte
mare. Noul propulsor
diesel de doi litri și 204 CP
este suficient de ambițios
pentru a pune în mișcare
coupe-ul de aproape
1.900 kilograme, dar este
oare suficient de rafinat
GENTLEMAN’S CAR

pentru haina ce-l îmbracă?
În timp ce concurenții
de la Audi și BMW nu
oferă un motor cu patru
cilindri în această clasă,
Mercedes aruncă în scenă
un CLS entry-level, care la
62.000 de euro este o ofertă
destul de greu de refuzat
pentru cineva care caută
o mașină premium din

•

Foto
Cars Photo
clasa coupe‑urilor cu patru
uși. Un Audi A7 3.0 TDI
Quattro, versiunea cu
218 CP, costă aproximativ
66.000 de euro, iar un
BMW 640 d (313 CP)
pornește de la 95.000 de
euro. Este mult mai ieftin
decât cea mai ieftină
alternativă de la Audi și
BMW și doar cu 2.000 de

euro mai scump decât un
Mercedes Clasa E echipat
cu un diesel V6. Așadar,
CLS 250 d nu este o ideea
rea pe hârtie.
Totuși, trebuie să ne
întrebăm dacă nu cumva
un astfel de motor, pe o
astfel de mașină, umple
un gol necesar ori vine
ca să le strice ploile celor
TOAMNĂ 2015 � 56
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vor o mașină mai rară.
Principalul motiv pentru
care-ți cumperi un CLS,
A7 ori Seria 6 Gran Coupe
este pentru a te evidenția
în fața celor care au un
Clasa E, A6 ori Seria 5.
Dacă CLS-ul coboară în
zona de preț a acestora,
s-ar putea să nu mai fie
atât de rar. Dai un ban,

dar stai în față, brusc nu
mai funcționează. Aici
arată de parcă cineva
le-ar da mai mulți bani,
iar ei ar controferta cu o
reducere. Nu cunoaștem
însă strategia de vânzări
și preferințele pieței mai
bine decât oamenii lor de
la marketing și nu-i putem
judeca pentru asta, s-ar

MERCEDES-BENZ CLS 250
DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro): 62.074
PUTERE (CP/rpm): 204/3.800
CUPLU (Nm/rpm): 500/1.600
0-100 km/h (s): 7,9
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 236
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,3
EMISII CO2 (g/km): 140
EXCELENȚĂ Este o mașină pentru
cine vrea și își permite o aventură.
WWW.GENTLEMANSCAR.RO
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putea să fie o idee bună.
Putem judeca însă mașina
prin prisma CLS‑ului cu
care ne-am obișnuit mai
mult – AMG‑uri sau cele
echipate cu diesel-uri
puternice.
În schimb, motorul
nu pare a fi deranjat de
toate aceste probleme de
marketing, el își face treaba
foarte bine. Accelerează
de la 0 la 100 km/h în
7,9 secunde, atinge o viteză
maximă de 236 km/h și

GENTLEMAN’S CAR

Invitația
de a păși
în interior
este mereu
tentantă.
Pare că se
servește cafea
acolo.

consumă 5,3 litri la suta de
kilometri în regim mixt.
E un fel de... am bani, dar
nu-i vreau să-i risipesc. S-ar
putea să fie chibzuință, s-ar
putea să fie zgârcenie, cine
știe. Tot ce știm noi este
că-i un motor bun, dar care
sub capota unui CLS se
simte ca Woody Harelson
în „Albii nu știu să sară“.
Nu prea ajunge la minge
printre băieții înalți cu
detentă, chiar dacă dă tot ce
are el mai bun pe teren.

Dacă nu vreți să rămâneți
cu senzație de nesaț pentru
ceva mai puternic și mai
rafinat, un CLS 350
BlueTEC 4 MATIC are
un diesel V6 de 250 CP și
620 Nm care accelerează
de la 0 la 100 km/h în
6,7 secunde și consumă
6,1 la sută. E doar cu
5.000 de euro mai scump
și primești cutia automată
9 G-Tronic, spre deosebire de
7 G-Tronic din CLS 250 d.
Tot afacere este și asta •
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FORD MUSTANG DRIVE

MUSCLECAR

downsizing

Noul Ford Mustang își dorește din tot
sufletul să iasă la joacă cu aristocrații
europeni care până acum i-au cam râs în
nas, iar de data asta nu cred că mai poate
fi ignorat.
Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

Î

ncă din primul moment
în care am văzut
noul Mustang m-am
îndrăgostit. Am așteptat
multă vreme un urmaș
adevărat al mașinii din anii
’60, un urmaș care să arate
la fel de bine, dar care să
fie adaptat timpului în care
trăim. Și iată că cineva de la
Ford a plecat atent urechea
la cerințele europenilor, s-a
uitat atent la concurență, iar
rezultatul este pur și simplu
surprinzător.
Am condus ambele
variante de motorizări ale
noului Mustang, dar vreau
să vorbesc doar despre una
dintre ele. Cea despre care
nu vreau să vorbesc este cea
care, în România cel puțin,
nu prea are logică, dar este
cea pentru care Mustang‑ul
este un musclecar. Da,
V8-ul de 5,0 litri este
superb, dar pentru cineva
care se gândește serios să-și
achiziționeze mașina asta,
motorul 2.3 EcoBoost este
versiunea mai potrivită.

GENTLEMAN’S CAR

De ce spun asta? În primul
rând, din rațiuni financiare.
Pe lângă faptul că prețul de
achiziție este mai ridicat cu
câteva mii bune de euro,
pentru V8 trebuie plătită
și acciza de lux, în valoare
de 1,24 euro pentru fiecare
centimetru cub în parte.
Da, adică alte 6.200 de
euro în plus. Pe urmă
vine impozitul, RCA-ul și
așa mai departe. Iar dacă
te-ai hotărât să-ți iei un
Mustang, atunci e clar că
bugetul primează, motiv
perfect pentru a te orienta
spre motorul de 2,3 litri.
Dacă bugetul n-ar fi o
problemă, te-ai orienta spre
un Seria 4 Coupe, spre un
Audi A5 Coupe sau spre
un Mercedes-Benz Clasa C
Coupe, nu?
Acum, revenind la
Mustang-ul nostru, să
nu crezi că versiunea
2.3 EcoBoost e „castrată“.
Nici pe departe. Sigur, nu
are puterea V8-ului, dar, în
98% din cazuri nici nu vei
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V8-ul de 5,0 litri are 421 de cai-putere și
530 Nm, motiv pentru care accelerează de la
0 la 100 km/h în 4,8 secunde. Dar costurile
sale (achiziție, acciză de lux, consum,
impozit) sunt foarte ridicate. Vei fi mai
câștigat cu motorul de 2,3 litri.

simți vreo lipsă. Asta pentru
că ai la dispozție 317 CP
la 5.500 rpm și 432 Nm
disponibili de la 3.000 de
rotații pe minut. Astfel,
Ford Mustang 2.3 EcoBoost

accelerează de la 0 la
100 km/h în 5,8 secunde!
Versiunea pe care am
condus-o este echipată și
cu transmisia manuală cu
șase trepte care mi-a adus

aminte cât de plăcută e o
cutie manuală făcută așa
cum trebuie. Nu am mers
cu transmisia automată cu
niciuna dintre variante,
dar sincer nici nu mi-aș fi
FORD MUSTANG 2.3 ECOBOOST
DATE TEHNICE
PREȚ de listă cu TVA (euro):
de la 37.000
PUTERE (CP/rpm): 317/5.500
CUPLU (Nm/rpm): 432/3.000
0-100 km/h (s): 5,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 234
CONSUM MEDIU (l/100 km): 8,0
EMISII CO2 (g/km): 179
EXCELENȚĂ Este mașina pe care
îți dorești să o conduci. Zilnic.

GENTLEMAN’S CAR

dorit. Pentru ce reprezintă
noul Mustang, motorul de
2,3 litri, în combinație cu
transmisia manuală este,
zic eu, alegerea perfectă.
Legat de comportamentul
rutier, noul Mustang a
făcut multe progrese.
Are acum o direcție asistată
electrică ce răspunde foarte
rapid la comenzi și care,
deși puțin cam „moale“
și fără să transmită un
feedback extraordinar,
nu dezamăgește deloc.
Noul Mustang vine,
în sfârșit, cu suspensie
independentă pe puntea
spate, iar la drum întins
mașina se comportă foarte
bine. Doar atunci când
forțezi limitele simți că masa
mașinii începe să intervină,
alături de o mișcare de
ruliu mai pronunțată decât
mi-aș fi dorit.
Nici în interior lucrurile
nu mai sunt „americane“.
Noul Mustang preia
multe de la modele
europene, inclusiv sistemele
multimedia și cele de
control, care deși nu sunt
întotdeauna cele mai
intuitive, sunt un pas foarte
mare pentru Mustang.
Tot la interior se observă
cum de au reușit cei de
la Ford să obțină acest
preț de vânzare pentru
noul Mustang, pentru că
reducerea de costuri este
vizibilă. Un aluminiu care
nu e aluminiu și alte câteva
finisări te aduc cu picioarele
pe pământ. Și totuși, noul
Ford Mustang este una
dintre cele mai bune mașini
pe care le-am condus în
ultimul timp. Nu are
calitatea modelelor germane
premium în interior, dar
este o mașină care te face să
simți că trăiești. Și, până la
urmă, cam acesta-i scopul
unui coupe •
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Kiss Me Balm. Subtil
colorate, delicios
parfumate, hidratante
în două noi nuanțe –
nr. 07 Pink Bubblegum și
nr. 08 Peach Melba – ale
balsamului Kiss Me Balm au
totul pentru a ne fi pe plac și
s-au alăturat gamei de balsamuri
de buze Sephora. Preț: 32 RON.

Bocanci Ana Pârvan.
Preț: 400 RON.

FLOWER BY
KENZO, EDT.
50 ml. Disponibil
în rețeaua
magazinelor
Sephora,
Marionnaud
și Douglas.
Preț: 413 RON.

It Palette
Delicate Nudes. 12
nuanțe prête-à-porter deschise
și delicate, 1 trusă șic și elegantă,1
multitudine de posibilități pentru a vă pune în
valoare culoarea ochilor, fie că sunt verzi, căprui sau albaștri.
Superb ambalată și decorată cu motive de piele de crocodil, trusa
IT palette Delicate Nude care conține o pensulă cu două capete
(pentru eyeliner/fard de pleoape) și un creion dermatograf maro, va
fi nelipsită din poștele noastre ultra-trendy! Preț: 141 RON.
Geantă Brunello Cucinelli disponibilă în magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere.

Colier Brunello
Cucinelli disponibil în
magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea
Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.

Fond de
ten fluid,
perfect
glow de la
SLA Paris.
Preț:
155 RON.

Botine Brunello Cucinelli
disponibile în magazinul
Brunello Cucinelli de pe
Calea Dorobanților,
nr. 198. Preț la cerere.

Ruj Givenchy.
Disponibil
în rețeaua
magazinelor
Sephora,
Marionnaud
și Douglas.
Preț: 156 RON.

Ojă Givenchy.
Disponibil
în rețeaua
magazinelor
Sephora,
Marionnaud și
Douglas.
Preț: 103 RON.

O revistă nouă
pentru o pasiune veche

Pudră libre
vision de la
SLA Paris.
Preț: 135 RON.
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olls-Royce
tocmai a creat
epitoma tuturor
cabrioletelor moderne.
Dawn este cea mai
silențioasă și cea mai
spațioasă decapotabilă cu
patru locuri din lume. Și
este Rolls-Royce, deci partea
cu „cea mai luxoasă“ este
cumva de la sine înțeleasă.
„Nu accepta nimic care
este aproape bun“ este
motto-ul enunțat de însuși
Sir Henry Royce, după care
brandul britanic de lux se
ghidează în tot ceea ce face.
Dawn este decapotabila
pentru care configurația
2+2 a locurilor nu este doar
un tertip nomenclatural
de marketing, ci chiar
o descriere precisă a
habitaclului mașinii. Până
la patru pasageri se pot
desfăta concomitent în
GENTLEMAN’S CAR

Rolls-Royce
Dawn
interiorul luxos – cuprins
între cei 3,1 metri ai
ampatamentului – îmbrăcat
în piele Mandarin și ornat
cu lemn de origine nobilă.
Iar procedura prin care
acoperișul textil multistrat
al cabrioletei Rolls-Royce se
retrage în portbagaj a fost
botezată de ingineri „baletul
silențios“, pentru că cele
20 de secunde ale operațiunii
(care se poate desfășura viteze
de până la 50 km/h) sunt
marcate de o liniște deplină
și de mișcări grațioase ale
sistemului decapotare.
Cu toate că folosește
același motor ca Wraith
– un V12 de 6,6 litri, care
dezvoltă aici doar 570 de
cai-putere –, Rolls-Royce
subliniază că Dawn nu este
o versiune decapotabilă
a lui Wraith: 80% dintre
panourile caroseriei au fost

Dawn e
animat de un
V12 cu 570 CP
și sprintează
0-100 km/h în
4,9 secunde.

redesenate, pentru a conferi
lui Dawn individualismul de
care dă dovadă orice model
al gamei producătorului.
În termeni de
performanță, Rolls-Royce
Dawn poate sprinta
de la 0 la 100 km/h în
doar 4,9 secunde, o cifră
impresionantă – având
în vedere că vorbim de
o cabrioletă de 2,5 tone.
Încă o poezie pe roți marca
Rolls‑Royce •
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