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EDITORIAL

UNDE-S MULȚI,

Andrei Barbu

PUTEREA

CREȘTE
PARE SĂ FIE O ZICALĂ POTRIVITĂ

ȘI PENTRU LUMEA AUTO

Î

n cazul în care ești interesat de
lumea auto și n-ai fost plecat în
ultimii doi ani pe o altă planetă,
ai observat și tu, ca și noi, cum
producătorii auto își extind gama de
modele într-un ritm extrem de alert.
Totuși, unul singur iese cu adevărat
în evidență și, nu din întâmplare, se
cheamă Mercedes-Benz.
Acum ceva vreme, modele de nișă
care inventau noi clase în segmentele
auto apăreau destul de rar, însă acum,
cei de la Mercedes par să fie hotărâți să
lanseze câte un model pentru fiecare
clasă și să vadă pe urmă cum stau cu
vânzările. Partea care-i avantajează e că
nu stau deloc rău cu vânzările, cel puțin
la nivel declarativ. Destul de recent,
cei de la Mercedes-Benz au schimbat
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numele modelelor „4x4“ pentru a te
duce cu gândul mai repede la clasa din
care fac parte. Practic, ultima literă a
modelelor GLA, GLC, GLE și GLS
reprezintă clasele principale în care se
încadrează SUV-urile respective.
Dacă arunci un ochi pe site-ul
Mercedes-Benz o să observi că există
17 modele puse în vânzare. Dacă luăm
în calcul și toate variantele de caroserie
ale modelelor, Mercedes-Benz oferă

Mașina este cel mai
apropiat lucru de ceva
viu pe care noi o să-l
putem construi vreodată.
Sir William Lyons

în total 26 de modele. 26! Fără să mai
luăm în calcul versiunile AMG care ar
trebui tratate separat. Mai mult, noul
GLS, care înlocuiște modelul GL,
va apărea, cel mai probabil, în două
variante de caroserie, plus o versiune
cu ampatament lung, iar zvonurile
alimentează și posibilitatea apariției
unui SUV cabrio. În plus, se vorbește
destul de intens și despre modele de tip
„allroad“ care să concureze direct cu
Audi A4 Allroad și Audi A6 Allroad.
Practic, Mercedes-Benz va acoperi,
încet-încet, orice nișă din piața auto.
Sigur, această tendință este
generalizată și merge mai departe și
către BMW, Audi, Volvo și Jaguar.
Cu toate astea, Mercedes-Benz este în
plină expansiune și numărul modelelor
puse în vânzare îl depășește cu mult pe
cel al rivalilor săi.
Întrebarea este: nu e oare cam
mult? N-ar trebui oare ca Mercedes să
se oprească sau măcar să domolească
ritmul în care prezintă noi modele?
În condiții normale, răspunsul poate
că ar fi „da“. Totuși, în același timp în
care Audi ne anunță de posibilitatea
unui Q6 sau Q8, Mercedes le are
aproape gata. În condițiile în care
BMW lansează un X1 cu tracțiune
față și un monovolum cu șapte locuri,
Mercedes‑Benz se laudă cu un SUV
cabrio. Pur și simplu, Mercedes‑Benz
a prins momentul oportun în care
să-și extindă gama, iar rivalii săi stau
cuminți, probabil lucrând de zor să
inventeze un răspuns. Concluzia e că
Mercedes-Benz devine, ușor-ușor, din
ce în ce mai atractiv. Iar dacă Audi,
BMW și Jaguar nu vor face ceva măreț,
curând, bătălia pare deja tranșată •
VARĂ 2015 � 10
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MERCEDES-BENZ GLK DRIVE

Afinitate
DE
BRAND
Cătălin Ștefănescu se împacă de
minune cu Mercedes-Benz GLK,
iar drept dovadă stă respectul
pe care și-l poartă reciproc.

Text: Andrei Barbu
•
Foto: Dragoș Savu
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DRIVE MERCEDES-BENZ GLK

E

clar pentru toată
lumea că în ultima
vreme toți ochii
sunt ațintiți asupra celor de
la Mercedes. E marca cea
mai prezentă în fluxul de
știri al marilor site-uri auto,
echipa de Formula 1 pare de
neatins, iar Mercedes-Benz
este marca cea mai prezentă
pe piață, iar noile modele
apar cu o viteză uimitoare.
Practic, în ritmul acesta,
Mercedes-Benz are șansa ca
în doi-trei ani să ocupe toate
nișele auto disponibile.
„Nu sunt un purist, un
conservator care crede că
lumea romantică a mașinilor
s-a încheiat. Îmi place
enorm GLK-ul pentru că
e o mașină foarte robustă,
extrem de prietenoasă,
foarte contemporană și
răspunde multor exigențe
practice. Și, cel mai
important, e o mașină pe
care poți să te bazezi“, îmi
spune Cătălin Ștefănescu.
Ce-i drept, aș tinde să-l
contrazic, pentru că din
postura din care privesc
eu, „lumea romantică“
a automobilismului pare să
se restrângă de la an la an.
Cu toate astea, nu pot să
contest atuurile unui model
precum GLK și îmi este
foarte clar că volumele de
vânzări nu se fac cu mașini
ca AMG GT, iar atunci
când modelele de masă sunt
atât de bune precum noile
serii ale celor de la Mercedes
e și mai ușor să justifici
extinderea continuă a gamei.
„M-am îndrăgostit de
Mercedes pe la 12-13 ani.
Un prieten din Timișoara,
cu care m-am văzut în
vacanța de vară, adusese
un catalog Mercedes-Benz.
Acolo am văzut pentru
prima oară un 300 SL
Gullwing. Îl visam noaptea
GENTLEMAN’S CAR

MERCEDES-BENZ GLK DRIVE

„Un mare brand nu se definește
doar prin istoria lui – în cazul acesta,
una excepțională –, ci și prin viziunea
pe care o are asupra viitorului
automobilistic.“

și mi se părea unul dintre
cele mai frumoase lucruri
create vreodată. Cam așa
a început povestea mea cu
Mercedes“, continuă Cătălin
Ștefănescu. „Acum sunt
unul dintre fanii
entuziaști ai procesului de
«rebranding» prin care trece
Mercedes-Benz. Vorbim
totuși despre o marcă
legendară, al cărei nume
este strâns legat de istoria
automobilului. Iar un astfel
de brand nu poate exista
doar prin modelele care au
făcut carieră în diferitele
epoci ale istoriei. Renumele
Mercedes se definește
în egală măsură și prin
vitalitatea, performanța și
rafinamentul noilor modele,
iar un astfel de brand
strălucește prin viziunea pe
care o are asupra viitorului.“
Cătălin Ștefănescu
conduce un GLK 220
CDI ce dezvoltă o putere
maximă de 170 de
cai‑putere și un cuplu
motor de 400 Nm. Alături
de transmisia automată cu

Locație foto:
Hotel Epoque, Intrarea Aurora, 17C, Sector 1, București
www.hotelepoque.ro; reception@epoque.ro

Cu un design robust, dar
elegant, Mercedes‑Benz
GLK a reușit să impresioneze
prin rafinament, caracter
practic și performanțe
dinamice. Noul model, GLC,
duce tradiția mai departe.

Detaliile sunt cele care
completează un întreg bine
creat, iar în cazul de față
tot ele sunt cele care dau
personalitate modelului
Mercedes-Benz GLK.

Vestimentație proprie
Machiaj: Beauty Make-Up Artistry
cu produse SLA Paris (MUA:VARĂ
Bianca2015
Marca)
� 14
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Un interior deja clasic pentru Mercedes-Benz,
cu un design ergonomic,
materiale de top și finisări premium.
Plus un strop generos de rafinament.

șapte rapoarte, 7G-Tronic,
GLK 220 CDI accelerează
de la 0 la 100 km/h în
8,7 secunde și are o viteză
maximă de 205 km/h.
Impresionant este și
faptul că GLK 220 CDI
consumă în regim mixt
doar 5,6 l/100 km.
„Aș putea spune că prefer
motoarele diesel. La nivelul
la care au ajuns acum
propulsoarele diesel,
povestea cu rafinamentul
rezervat exclusiv celor
pe benzină e destul de
ruginită. Mai degrabă aș
vorbi despre rafinamentul
și performanțele noilor
motoare diesel, care sunt
niște bijuterii. Iar economia
de carburant nu e doar un
GENTLEMAN’S CAR

text“, îmi mai spune Cătălin
Ștefănescu și continuă
discuția spre transmisiile
automate: „Categoric,
automată! Evident, n-aș
refuza niciodată o călătorie
cu un model clasic, dar,
ca utilizare zilnică, prefer
cutia automată. Cea cu
șapte rapoarte este superbă,
dar noile transmisii cu nouă
trepte, 9G-Tronic, sunt de

vis. Mai mult decât atât,
nu cred că se diminuează
cu nimic bucuria de a
conduce o mașină dacă nu
«mesteci» în cutie.“
„GLC este o continuare
superbă a tradiției pe care
GLK-ul a format-o deja
în segmentul SUV-urilor
compacte și este un exemplu
perfect care ilustrează
viteza cu care industria

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
DATE TEHNICE
PREȚ (TVA inclus): 41.019 euro
PUTERE (CP/rpm): 170/3.200
CUPLU (Nm/rpm): 400/1.400
0-100 km/h (s): 8,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 205
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,6
EMISII CO2 (g/km): 145

EXCELENȚĂ Transmisia și motorul
diesel de 2,2 litri.

auto avansează. Un design
mai frumos, motorizări
mai performante și chiar
o versiune de tip plug-in
hybrid. Ce ai putea să vrei
mai mult de atât?“, îmi
răspunde Cătălin Ștefănescu
la întrebarea despre GLC.
GLK-ul a fost și este
în continuare unul dintre
cele mai atractive SUV‑uri
compacte de pe piață. Are
de partea sa toate avantajele
și confortul unei limuzine,
dar și caracterul practic
și spațiul unui SUV.
Continuarea, ce vine sub
forma lui Mercedes‑Benz
GLC, nu este decât o altă
dovadă a maturității și a
spiritului modern de care
Mercedes‑Benz dă dovadă •
VARĂ 2015 � 16
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summer

12
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summ
Sezonul de vară anunță mult soare și
weekenduri interminabile la mare.
V-ați pregătit ținutele pentru vacanță?

11

1

suu
mer
suii
mer
1. Inel din oțel inoxidabil Emporio Armani, disponibil în rețeaua
magazinelor Kultho. Preț: 445 lei 2. Butoni Emporio Armani,
disponibili în rețeaua magazinelor Kultho. Preț la cerere 3. Parfum
Prada Luna Rossa Sport 100 ml, disponibil în rețeaua magazinelor
Sephora. Preț la cerere 4. Geantă Canali, colecția primăvară-vară
2015, disponibilă în magazinul de pe Calea Dorobanților, nr. 196.
Preț la cerere 5. Geantă Brunello Cucinelli, colecția primăvarăvară 2015, disponibilă în magazinul de pe Calea Dorobanților,
nr. 198. Preț la cerere 6. Pantofi Brunello Cucinelli, colecția
primăvară-vară 2015, disponibili în magazinul de pe Calea
Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere 7. Cămașă Brunello Cucinelli,
colecția primăvară-vară 2015, disponibilă în magazinul de pe
Calea Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere 8. Pulover Brunello
Cucinelli, colecția primăvară-vară 2015, disponibil în magazinul
de pe Calea Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere 9. Vestă Brunello
Cucinelli, colecția primăvară-vară 2015, disponibilă în magazinul
de pe Calea Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere 10. Ceas Certina,
disponibil în rețeaua magazinelor Kultho. Preț la cerere 11. Ceas
Chaumet Dandy, disponibil în rețeaua magazinelor Kultho. Preț la
cerere 12. Parfum Atelier Cologne Gold Leather 200 ml, disponibil
în parfumeria Madison. Preț la cerere 13. Curea Brunello
Cucinelli, colecția primăvară-vară 2015, disponibilă în magazinul
de pe Calea Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere 14. Cremă de
mâini Murad Youth Builder, disponibilă în exclusivitate în rețeaua
magazinelor Sephora. Preț la cerere 15. Parfum Ferre Black 50 ml,
disponibil în rețeaua magazinelor Sephora. Preț: 221 lei
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4

2
6
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AUDI Q3 DRIVE

P

rivită din exterior,
lumea modei
nu pare tocmai
complicată, mai ales
prin prisma bărbaților –
fotomodele cât vezi cu ochii,
prea multe evenimente
pompoase, designeri despre
care toată lumea vorbește și
mulți, mulți bani cheltuiți
pe haine și accesorii semnate
de ei. „Problema“ are
rădăcini mult mai adânci,
însă, și dacă apuci să intri
în vortexul ei, greu mai
scapi. Cu timpul descoperi
limbajul de design al
creatorilor de modă, începi
să faci diferența dintre
couture și ready-to-wear, îți
dezvolți simțuri noi, ba chiar
și o preferință pentru creații
statement, în cazul în care
ești mai creativ. Și nu, nu
vorbesc despre femei aici.
Acum probabil vă
întrebați ce legătură există
între modă și mașini,

moda

ÎN PAS CU
Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: Dragoș Savu

GENTLEMAN’S CAR

Moda și mașinile
pot avea multe
lucruri în comun.
pentru că, până la urmă,
despre mașini este vorba
aici. Creațiile unui designer
sunt, practic, suma
factorilor care influențează
imaginația și procesul
creativ al designerului
respectiv. Viața de zi cu zi
a acestuia, inclusiv mașina
pe care o conduce, își pune
amprenta asupra schițelor,
formelor și materialelor pe

Stephan Pelger vorbește despre
Audi Q3 din perspectiva designerului
de modă perseverent, care a făcut
furori pe podiumuri internaționale.

VARĂ 2015 � 20
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Spațiu, rafinament, confort și tehnologie.
Ce altceva ți-ai mai putea dori de la un Audi?
Experiența premium își spune cuvântul.

GENTLEMAN’S CAR

AUDI Q3 DRIVE
care le folosește în crearea
colecțiilor sezoniere, într-un
fel sau altul. Tocmai pentru
a înțelege mai bine acest
fenomen, am stat puțin de
vorbă cu designerul de modă
Stephan Pelger, care a venit la
întâlnire cu al său Audi Q3.
În ultima perioadă, Audi
a lucrat intens la gama sa
de SUV-uri și a adus în
acest segment de piață,
extrem de exploatat în
ultima perioadă, un design
proaspăt combinat cu succes
cu liniile clasice, elegante,
tipice Audi și o tehnologie
de ultimă generație. Noua
serie de modele a reușit să
revitalizeze spiritul mărcii
și au poziționat brandul
extrem de bine în ceea ce
privește vânzările din ultimii
ani, iar Audi Q3 a avut un
rol destul de important în
realizarea acestui obiectiv.
Cu un design elegant, subtil
și ușor înclinat spre agresiv,
Q3 a reușit să atragă privirile
unui public tânăr, care ar
considera modelele Q5 și Q7
prea „bătrânești“ sau pur și
simplu prea mari, dar care

VARĂ 2015 � 22

își dorește totuși să guste din
funcționalitatea lor. „Pentru
mine designul este crucial
– este parte din viața mea,
datorită job-ului și pasiunilor
mele. Să te îndrăgostești de
Audi Q3 doar privindu-l
nu este greu deloc, e o
senzație care vine de la sine.
Mă identific cu liniile sale
elegante și cu caracterul
stylish pe care îl emană...
poate că ar fi trebuit totuși
să mizez pe altă culoare.
Negrul e sumbru, dar parcă
nici nu mă mai aflu în
postura în care să conduc
o mașină într-o nuanță
țipătoare“, ne spune Stephan
Pelger zâmbind.
„În schimb, la partea
tehnică nu mă pricep deloc.
Nu știu câți cai are, nu știu
cât consumă și pentru că
tot m-ai întrebat, nu știu
ce înseamnă «S-Tronic».
Eu călătoresc mult, am
multe prezentări de moda,
tot ce mă interesează este
să mă simt bine la volan,
să stau confortabil, mai
ales când este vorba de un
drum lung, și să mă bucur
23 � VARĂ 2015

„Mi-am ales o mașină de suflet, de care să îmi fie
drag când o văd și pe care să o conduc cu plăcere.“

Vestimentație proprie
Machiaj: Beauty Make-Up Artistry
cu produse SLA Paris (MUA: Bianca Văduva)
WWW.GENTLEMANSCAR.RO
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Interiorul
este realizat
din materiale
de calitate
și îmbină
armonios
detaliile
ergonomice cu
liniile de design.

de calitatea premium.
Iar asta mă ajută să mă
concentrez mai bine, să
fiu mai activ și mai creativ
în același timp“, continuă
Stephan. În versiunea pe
care o conduce Stephan
Pelger, Audi Q3 dezvoltă
150 CP și un cuplu
maxim de 340 Nm, valori
optime atât pentru mediul
urban cât și extraurban.
Mașina, în combinație cu
transmisia manuală cu șase

trepte, accelerează până la
100 km/h în 9,3 secunde iar
consumul mixt variază între
4,8 și 5.0 l/100 km.
Lăsând la o parte
designul exterior și
motorizarea, să aruncăm o
scurtă privire în interiorul
lui Audi Q3, unde Pistike,
cațelușul lui Stephan
îl așteaptă cuminte pe
bancheta din dreapta.
Materialele, finisările
și combinația de culori
AUDI Q3

DATE TEHNICE
PREȚ (cu TVA): de la 36.400 euro
PUTERE (CP/rpm): 150/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 340/1.750
0-100 km/h (s): 9,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 204
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,9
EMISII CO2 (g/km): 131
GENTLEMAN’S CAR

EXCELENȚĂ Audi Q3 respiră
agilitate, eleganță și eficiență.

și texturi se potrivesc
și completează perfect
exteriorul. „Este exact ce
aveam nevoie. Totul este
simplu, inuitiv, nu mă
încurc în butoane și totul
este la îndemână. Iar spațiul
este ideal pentru bagajele
de călătorie, ținutele pe
care mi le iau cu mine nu
se șifonează niciodată, iar
Pistike are întotdeauna loc
să se joace sau să doarmă“,
adaugă Stephan Pelger.
Audi Q3, pe lângă faptul
că reprezintă un SUV
foarte bine proporționat
și echilibrat, poate fi și o
inspirație sau o oază de
creație pentru cei dotați în
acest sens. În plus, datorită
liniilor sale „in vogue“, merge
în același pas cu moda, spre
noi orizonturi și viziuni •
VARĂ 2015 � 24
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JAGUAR XE DRIVE

Al
șaselea

SIMȚ
Jaguar intră în lupta din segmentul
sedanurilor premium cu un nou model
care are multe promisiuni de respectat,
dar și mai multe obstacole de trecut.
Text: Andrei Barbu
•
Foto: Cars Photo

GENTLEMAN’S CAR
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J

aguar a fost
întotdeauna unul
dintre acei puțini
producători auto care au
încercat să facă lucrurile
puțin diferit față de
principalii rivali. Uneori le-a
ieșit, alteori nu. Important
e că britanicii nu au
abandonat niciodată ideea
de a face mașinile după
un tipar ieșit din comun,
punând accent pe design și
senzațiile pe care mașina ți
le transmite. Știm cu toții că
germanii fac mașini bune,

GENTLEMAN’S CAR

JAGUAR XE DRIVE

dar, de cele mai multe ori,
rețeta e cam aceeași
și tocmai pe asta mizează
și Jaguar.
Noul XE nu are deloc o
luptă ușoară. Este noul-venit
în segmentul sedanurilor
premium, iar rivalii săi nu
sunt deloc de ignorat. Iar
lupta e cu atât mai grea cu cât
Jaguar XE nu are în spatele
său o istorie, ci se bazează
doar pe tradiția Jaguar.
Oricum ar fi, îți trebuie curaj
să arunci în această clasă
un model nou și îți trebuie

și mai multă încredere să
nu mergi pe rețeta cea mai
simplă. Britanicii au dat
naștere unora dintre cele mai
frumoase mașini din lume,
au creat sculpturi motorizate
și au încercat întotdeauna
să-ți capteze atenția prin
linii frumoase, impunătoare,
sub silueta cărora au ascuns
motorizări performante,
transmisii de top și câte un
șasiu foarte bine pus la punct.
Primul lucru pe care îl
observi la noul Jaguar XE
este designul, unul care te

atrage la nivel emoțional
mult mai intens decât cel al
rivalilor germani. Agresiv și
elegant, noul XE aduce în
acest segment ingredientele
lipsă și face apel către latura
subiectivă, încercând să te
cucerească, în primul rând,
prin design. Dacă atuurile
sale s-ar limita doar la acest
capitol, probabil că XE-ul
n-ar avea foarte multe de
câștigat. Din fericire însă,
noul Jaguar ascunde mult
mai multe lucruri frumoase
sub caroserie.

VARĂ 2015 � 28

Unul dintre ele este
chiar șasiul, construit în
proporție de peste 75%
din aluminiu, fapt ce îi
asigură o greutate scăzută,
dar și o rigiditate torsională
extrem de ridicată. În plus,
XE este primul model
Jaguar construit pe noua
arhitectură modulară a
mărcii, astfel că pe lângă
utilizarea aluminiului, în
construcția șasiul de tip
monococă au „intrat“ și
oțeluri întărite, precum
și magneziu. Rezultatul
este unul cât se poate de
notabil, iar agilitatea pe care
britanicii încearcă să și-o
însușească atinge, cu noul
XE, noi standarde.
Desigur, oricât de bun ar
fi șasiul, o mașină trebuie
să exceleze și la capitolul
motorizări. Deși noul
XE are o gamă bogată de
propulsoare, noi o să ne
rezumăm doar la cel pe
care l-am testat. Mai exact,
un motor de 2,0 litri, pe
benzină, supraalimentat,
ce dezvoltă fix 200 de
cai‑putere la 5.500 de rotații

„Window shopper“ poate
descrie perfect senzația pe
care o trăiești atunci când
vezi prima oară interiorul
noului Jaguar XE.
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Privit din spate, XE-ul pare
mai „cuminte“, însă micul
elernon integrat în hayonul
portbagajului îi dau de gol
intențiile sportive.

DRIVE JAGUAR XE

Interiorul lui XE aduce ceva nou în
acest segment și impresionează prin
design, calitate și mai ales prin detaliile
care fac întotdeauna diferența.
pe minut și un moment
motor maxim de 280 Nm,
disponibil între 1.750 și
4.000 de rotații pe minut.
Cu o poftă aprigă de a
se tura, cu o echilibrare
extrem de rafinată și cu o
flexibilitate de top, acest
motor se potrivește perfect
cu ce își propune noul
XE să comunice. Dacă
luăm în calcul și cele doar
1.530 de kilograme ale
mașinii, alături de o nouă

GENTLEMAN’S CAR

transmisie automată cu opt
rapoarte – de proveniență
ZF – e lesne de înțeles de
ce noul XE 2.0t accelerează
de la 0 la 100 km/h în doar
7,7 secunde. Cântărind
doar 138 de kilograme,
acest propulsor, construit
la rândul lui din aluminiu,
oferă un echilibru perfect
între performanțe dinamice,
rafinament și eficiență,
mai ales dacă luăm în
calcul și consumul mediu,

7,5 l/100 km. După
propulsor, urmează noul
sistem de direcție, primul
electric construit de Jaguar.
Deși nu oferă avantajele de
„feeling“ ale unei direcții
hidraulice, noua direcție
produsă de Jaguar este
extrem de rapidă și de
precisă, iar în combinație
cu suspensia față și cu
masa redusă a mașinii te
răsplătește atunci când
începi să calci accelerația.
Pe de altă parte, cu toate
că oferă un comportament
dinamic de top, Jaguar
XE nu este o mașină
sport în adevăratul sens
al cuvântului. Este un
sedan premium ce trebuie
să-ți ofere tot confortul și
rafinamentul din lume.
Un alt punct forte ale
noului XE este interiorul,
pornind de la design, până
la calitatea materialelor

și a poziției la volan. Așa
cum spuneam, XE iese
din tiparele clasei din care
face parte și ne oferă un
interior foarte bine desenat,
alături de un nou sistem
multimedia și de cele mai
bune materiale. Dacă iei
în calcul și toată gama de
sisteme de asistență, reiese
că XE și-a făcut bine temele
înainte să iasă pe piață.
Într-un segment atât de
competitiv precum cel al
sedanurilor premium, orice
jucător nou este privit cu o
mică doză de neîncredere,
însă un drum la volanul
noului XE spulberă acestă
neîncredere și o transformă
în entuziasm •
JAGUAR XE 2.0t
DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):
de la 39.556 euro
PUTERE (CP): 200/5.500
CUPLU (Nm): 280/1.750
0-100 km/h (s): 7,7
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 237
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,5
EMISII CO2 (g/km): 179
EXCELENȚĂ Un șasiu extrem de bine
construit și motoare performante.
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DRIVE VW PASSAT

VW PASSAT DRIVE

Evoluția atinge cote uluitoare și ne este
din ce în ce mai greu să ținem pasul cu
schimbările care apar în viața noastră, mai
multe și într-un ritm alert, zi de zi.
é

Suntem constrânși să facem alegeri mai
bune, mai raționale și totul trebuie să fie
la superlativ.
é

Constructorii auto au evoluat și ei odată cu
mediul înconjurător, iar paleta de oferte a
fost diversificată considerabil.
é

Astfel, alegerile devin și mai grele atunci
când trebuie să ne găsim un companion de
drum.
é

Ce zici
de noul
Volkswagen
Passat?

Progres
Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: Dragoș Savu

C

u linii îndrăznețe, o
ținută impunătoare
și un caracter practic
peste medie, ar putea fi cel
pe care îl cauți. Te poate
însoți în călătorii lungi,
la birou, la cumpărături
sau când pleci în vizită,
fără să te dezamăgească.
Designerii de la Volkswagen
au reproiectat întregul
Passat, oferindu-i mai multă

GENTLEMAN’S CAR
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personalitate, un caracter
dinamic și funcționalitate
sporită. Caroseria prezintă
linii fluide, foarte frumos
sculptate și un ampatament
mai lung, care conferă
modelului un aspect
distinctiv și elegant.
Iar blocurile optice, atât
farurile, cât și stopurile,
sunt printre cele mai
interesant desenate din clasa

sa și asigură o luminozitate
ridicată, în condiţii de
eficienţă energetică,
precum şi o durată de viaţă
foarte mare.
Chiar dacă ești directorul
general al unei companii,
om de vânzări sau student,
noul Passat îți va oferi
confortul și siguranța de
care ai nevoie în viața de
zi cu zi. Interiorul său a

fost special proiectat să îți
facă viața mai ușoară și,
de ce nu, mai frumoasă.
Bordul are un aspect simplu,
curat, cu toate comenzile la
îndemână, iar materialele
folosite sunt de cea mai bună
calitate, plăcute la atingere
și prelucrate cu atenţie.
Îți poți selecta cu ușurință
muzica preferată sau asculta
posturile favorite de radio
WWW.GENTLEMANSCAR.RO

DRIVE VW PASSAT

VW PASSAT DRIVE

Rularea silențioasă și
consumul redus vor
fi apreciate din plin,
atât în mediul citadin,
cât și în afara lui.

Combinația de culori și materiale pe care interiorul
noului Volkswagen Passat le oferă se integrează armonios
în spiritul premium al mașinii.

Designul este
punctul forte al
noului Passat.

doar conectându-ți telefonul
mobil sau tableta, prin
Bluetooth, direct la sistemul
audio al noului Passat.
La capitolul motorizare,
noul Volkswagen Passat
este disponibil în două
versiuni diesel – 1.6 TDI și
2.0 TDI – și trei variante pe
benzină – 1.4 TSI, 1.8 TSI și
2.0 TSI . Toate sunt ideale,
atât pentru deplasări în
oraș, cât și pentru călătorii

de lungă durată, mai ales
din punctul de vedere al
confortului oferit. Motorul
rulează lin şi suspensiile
sunt optim reglate:
numeroase funcţii şi sisteme
inovatoare contribuie la
confortul de rulare al
modelului Passat. Graţie
BlueMotion Technology,
care include tehnologii
de recuperare a energiei
de frânare și sistemul

Start‑Stop, Volkswagen
Passat impresionează şi la
capitolul consum.
Modelul de test vine la
pachet cu motorul diesel
1.6 TDI, cuplat transmisiei
manuale cu șase trepte,
ce produce 120 CP și un
cuplu maxim de 250 Nm.
Prin urmare, sprintul
0-100 km/h în cazul acestui
model și acestei motorizări
durează 10,8 secunde,

iar viteza maximă ce poate fi
atinsă este de 206 k m/oră.
Punctul forte al acestei
motorizări este reprezentat
de consumul de carburant,
care pentru varianta
1.6 TDI 120 CP este
anunţat la 4,0 l/100 km în
regim mixt. Cifrele oficiale
sunt completate de un
consum de 3,6 l/100 km în
regim extraurban şi 4,7 litri
în oraş. În timpul testului,

computerul nostru de bord
a raportat un consum mediu
de 4.9 l/100km, iar în
traficul urban această cifră a
crescut până la 5,5 l/100 km.
Este greu să ții constant
pasul cu evoluția și cu
progresul tehnologic,
dar Volkswagen ne
dovedește încă o dată
că nu este imposibil.
Convingeți‑vă singuri, la
volanul noului Passat •
VOLKSWAGEN PASSAT
DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 28.795 euro
PUTERE (CP): 120
CUPLU (Nm): 250
0-100 km/h (s): 10,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 206
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,0
EMISII CO2 (g/km): 105
EXCELENȚĂ Flexibilitate, eficiență,
putere și dinamică.

Passat este sportiv,
sofisticat şi are o
personalitate puternică.
GENTLEMAN’S CAR
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FESTIVAL BMW

FESTIVAL BMW

UN WEEKEND DE

pasiune

PURĂ

BMW FEST ROMÂNIA
Pasiunea pentru BMW nu se măsoară
în bani sau în câte mașini ai în garaj,
ci este suma senzațiilor și trăirilor din
spatele volanului.
Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: Dragoș Savu, Dan Stroe
GENTLEMAN’S CAR
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FESTIVAL BMW

FESTIVAL BMW

P

entru mulți, BMW
e doar o mașină
frumoasă care
atrage atenția pe strada și
este văzută drept o marcă
destinată snobilor, mafioților
și băieților de cartier. Pentru
alții, BMW este mașina care
le pune sângele în mișcare,
care le aprinde imaginația
și pasiunea pentru condus
ori de câte ori se află în
spatele volanului, indiferent
dacă modelul în cauză este
un BMW Seria 4 F32, un
BMW Seria 3 E36 sau chiar
un BMW Seria 8 E31.
Că să încercăm să
împăcăm pe toată lumea și
să schimbăm măcar puțin
percepția oamenilor legată
de această marcă, am pus
la punct un eveniment
frumos, cu mașini
puternice și frumoase, dar
și cu mașini mai vechi,

Chris Pfeiffer și Claudiu
David au făcut un show
magic, care a lăsat cu gura
căscată toți spectatorii.
îngrijite de proprietarii
lor ca ochii din cap. Este
vorba despre BMW Fest
România, evenimentul la
care am muncit cu drag și
spor, care s-a desfășurat în
ultimul weekend al lunii
mai, la Romexpo. Am
avut demonstrații de drift
şi taxi drift, o expoziţie
a automobilelor fanilor,
o prezentare exclusivă
BMW i8 şi chiar o licitaţie
de artă cu desene şi
tablouri realizate în timpul
evenimentului. Este plăcut
să vezi cum oamenii lasă
prejudecățile la o parte
și se bucură de atmosferă
alături de pasionații înrăiți
ai mărcii, cum zâmbesc cu
gura până la urechi după
o sesiune nebună de taxi
drift alături de echipele
noastre preferate de drift
– Rampage Drift și EvL

GENTLEMAN’S CAR
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Le mulțumim
partenerilor
noștri de la
Rompetrol,
Idea Bank,
Idea Leasing,
BMW Motorrad,
RedBull, Motul
și Zoom-Biz,
care au fost
alături de noi
pe tot parcusul
evenimentului.
39 � VARĂ 2015

WWW.GENTLEMANSCAR.RO

FESTIVAL BMW

Expoziția interioară a
surprins publicul cu peste
30 de modele BMW, de la
BMW E9 până la noul BMW i8.

Drift – dar și cum exclamă
atâtea „WOW“-uri câte
încap într‑un minut după
ce au văzut designul noului
BMW i8.
Momentul culminant
însă, a fost întâlnirea între
Chris Pfeiffer, de trei ori

GENTLEMAN’S CAR

Campion Mondial la
Stunt Riding, pilotând
un BMW F800 R şi
Claudiu David, instructor
internaţional BMW
Driving Experience şi pilot
de raliuri, la volanului
noului BMW M6. Pe lângă

mirosul de cauciuc ars,
în aer se putea simți și
vibe-ul publicului, suspinele
scăpate printre dinți când
Chris se apropia periculos
de mult de Claudiu, dar și
entuziasmul contagios atunci
când cei doi făceau ceva

spectaculos. Iar sentimentul
de satisfacție în momentul
în care privești o asemenea
scenă este neprețuit. Sute
de inimi BMW care bat la
unison, în ritmul turațiilor
motoarelor, nu e ceva ce
simți în fiecare zi •
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ETAPA 1 SMART DRIVING SERIES

VW PASSAT DRIVE

Vrei
să fii
pilot?
Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: APAN Motors

Î

ncă de când suntem
mici, în jurul nostru
circulă obsesiv și
rendundant întrebarea:
„Ce vrei să te faci când
o să fii mare?“. Tot la fel
de obsesiv și redundant
vin și răspunsuri precum
doctor, astronaut sau pilot.
Dar acestea sunt doar
vise, greu de susținut și de
GENTLEMAN’S CAR

APAN Motors sprijină
tinerii pasionați de
viteză și motorsport și îi
încurajează să devină piloți
prin participarea la școala
de conducere defensivă și
sportivă Smart Driving.
realizat când suntem mai
mari. Mulți renunță și se
mulțumesc cu alte profesii,
mai mult sau mai puțin
potrivite pentru ei, dar care
nu vor aduce niciodată
aceeași satisfacție sufletească
cum ar fi făcut-o visul
din copilărie. Alții, însă,
își urmează instinctele și
merg până în pânzele albe

pentru a ajunge acolo unde
își doresc. Și îi sprijină
și pe alții pentru a face
același lucru. Este și cazul
domnului Andrea Fogliazza
și a echipei care i-a permis să
creeze școala de conducere
defensivă și sportivă
Smart Driving.
Smart Driving,
împreună cu BMW Apan

Motors, au dezvoltat un
concept nou în România,
punând la dispoziția
participanților opt modele
BMW Seria 2 228i și
oferindu-le acestora un
cadru profesionist în care
să își exprime pasiunea
pentru viteză și motorsport
în condiții de siguranță, pe
circuite special amenajate,
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ETAPA 1 SMART DRIVING SERIES

Toate cursurile
sunt realizate
la volanul modelelor
BMW Seria 2 228i.

înconjurați de instructori
profesionişti – Adi Iliescu,
Mihai Beldie, Ovidiu
Zaberca și Lucien Hora.
Și ca totul să fie mai
interesant, cursurile sunt
organizate sub formă de
campionat, pentru a oferi o
experiență veritabilă, plină
de adrenalină.
La sfârșitul lunii mai,
în weekendul 29-31 mai,

a avut loc prima etapă
Smart Driving Series pe
circuitul special amenajat
la Mall Maritimo din
Constanța. BMW Apan
Motors, împreună cu
ceilalți parteneri Smart
Driving, a asigurat buna
desfășurare a întregului
eveniment și a contribuit
semnificativ la plăcerea de
a conduce a participanților

prin intermediul celor
opt modele BMW Seria 2
228i. Formatul primei zile
de concurs a fost similar
cu „Race of Champions“:
2 manşe a câte 4 lap-uri
fiecare, cu plecare de
la două starturi diferite
(paralele), iar cea de-a doua
zi a continuat cu 3 manşe
a câte 3 lap-uri fiecare, cu
plecare de la un singur start

şi ecart de 15 secunde și,
bineînțeles cu desemnarea
câștigătorilor etapei.
Următoarea etapă Smart
Driving Series 2015 va avea
loc în perioada 31 iulie-2
august, pe circuitul Motor
Park de la Adâncata. Selecţiile
vor începe pe data de 26
iunie, iar înscrierile se fac pe
www.vreausafiupilot.ro. Tu?
Vrei să fii pilot? •

Mai multe informaţii despre Smart Driving
pot fi găsite www.smart-driving.eu.
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HER
Feel
vibes
FASHION

FASHION

9

1

THE SUMMER

2

Doamnele și
domnișoarele
merită o vară
de neuitat
și ținute pe
măsură. Avem
câteva sugestii
pentru ca
zilele lor să fie
frumoase și
colorate.

7

8

10

3
11

4

5

1. Inel Chaumet din aur
alb cu diamante, colecția Bee My Love,
disponibili în rețeaua magazinelor Kultho. Preț
la cerere. 2. Tricou Moschino, colecția primăvară-vară
2015, disponibil în magazinul de pe Calea Dorobanților, nr. 181.
Preț la cerere. 3. Parfum Kenzo Jeu d’Amour 100 ml, disponibil în
rețeaua magazinelor Sephora. Preț la cerere. 4. Sandale Le Silla, colecția
primăvară-vară 2015, disponibile în magazinul de pe Calea Dorobanților,
nr. 133. Preț la cerere. 5. Parfum Givenchy Dahlia Divin 100 ml, disponibil
în rețeaua magazinelor Sephora. Preț la cerere. 6. Tratament de buze Murad
Rapid Collagen Infusion, disponibil în exclusivitate în rețeaua magazinelor
Sephora. Preț: 136 lei. 7. Cercei Spark din argint cu elemente Swarovski Golden
Shadow, disponibili în rețeaua magazinelor Kultho. Preț: 283 lei. 8. Plic Le Silla,
colecția primăvară-vară 2015, disponibilă în magazinul de pe Calea Dorobanților,
nr. 133. Preț la cerere. 9. Lănțișor cu pandantiv Oliver Webber, disponibil în rețeaua
magazinelor Kultho. Preț la cerere. 10. Parfum Nina Ricci Mini Nina 20 ml, disponibil
în rețeaua magazinelor Sephora. Preț la cerere. 11. Cămașă Stefanel, colecția
primăvară-vară 2015, disponibilă în rețeaua magazinelor Stefanel. Preț: 455 lei.
12. Pantaloni Stefanel, colecția primăvară-vară 2015, disponibili în rețeaua
magazinelor Stefanel. Preț: 410 lei. 13. Geantă Moschino, colecția
primăvară-vară 2015, disponibilă în magazinul de pe Calea Dorobanților,
nr. 181. Preț la cerere. 14. Pantofi Casadei, colecția primăvară‑vară
2015, disponibili în magazinul de pe Calea Dorobanților,
nr. 133. Preț la cerere. 15. Sandale Tamaris, colecția
primăvară-vară 2015, disponibile în rețeaua
magazinelor Il Passo. Preț: 249 lei.

6
13

12
14
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15

ARTWORK

TREND-URI DE FRUMUSEȚE
DE LA ADRIAN PERJOVSCHI

PENTRU MIRESELE ANULUI 2015
Hair-stylistul Adrian Perjovschi dezvăluie
care sunt trendurile de frumusețe pentru
miresele anului 2015, ce coafuri pot adopta
femeile ca să acapareze toate privirile în cea
mai importantă zi a vieții lor, dar și care
sunt greșelile pe care le pot face în căutarea
perfecțiunii.

„Miresele anului 2015 vor purta coafuri cât mai
lejere, naturale, fără să fie exagerate. Se pune
accent pe luciul părului și pe evidențierea trăsă‑
turilor feței. Buclele alese sunt medii, foarte ușor
definite și cu vârfurile mai lăsate. Se poartă părul
pe jumătate prins sau ponny tail-ul, accesorii cât
mai finuțe și discrete și sunt în trend florile natu‑
rale în păr, chiar fără voal. Pentru miresele care
vor o coafură cu păr prins, se alege prins cât mai
lejer și ușor dezordonat, iar coafura mai poate fi
combinată cu câteva împletituri dacă ne permite
rochia. Nu recomandăm cocurile fixate puternic“,
explică specialistul Adrian Perjovschi.
Foarte importantă în ziua nunții este și culoarea
părului, care trebuie să fie proaspătă și aleasă cu
grijă: „Culoarea aleasă nu trebuie să fie țipătoare,
trebuie să fie proaspătă, cu ușoare degradeuri
pentru a evidenția naturalețea, feminitatea și
pentru a pune cât mai bine în evidență coafura.
Volumul se va purta tot timpul atâta vreme cât
părul nu este tapat și neaparat de evitat agrafele
la vedere. Se pot folosi și acele de păr invizibile“,
adaugă Adrian Perjovschi.
De ce trebuie să se ferească viitoarele mirese?
„Din punctul nostru de vedere, mireasa trebuie
să arate cât mai feminină, senzuală, în niciun caz
o păpușă ultra machiată, prea coafată, mult prea
falsă. Cu siguranță și mirii preferă să recunoască
femeia cu care se căsătoresc și să nu fie luați prin
surprindere de apariția «altei dive»“, răspunde
Adrian Perjovschi.
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TIME OUT

Un colţ pentru
căutătorii Raiului
Vă invităm să păşiţi pe aleile Domeniului Greaca şi să
cercetaţi toate cotloanele acestui loc ascuns, dar accesibil,
delicat, dar impunător, primitor, dar, totuşi, selectiv.
Domeniul Greaca se află la 45 km
de Bucureşti, în localitatea cu acelaşi
nume, şi a fost ideea unui vizionar,
care şi-a imaginat în mijlocul câmpiei,
la un pas de Dunăre, un loc magic în
care fiecare om să-şi trăiască pasiunile
şi poveştile. Se întinde pe o suprafață
de 32 ha, într-o zonă splendidă unde
veţi fi în deplină siguranţă tot timpul.
Ascunsă poate GPS‑ului, destinaţia
aceasta se găseşte foarte uşor întrebând
pe oricare din localnicii extrem de
binevoitori ai zonei.
Un somn adânc, profund,
liniştitor, dar şi energizant totodată e
promisiunea pe care f iecare încăpere a
Domeniului Greaca o face. 15 camere

GENTLEMAN’S CAR

cochete şi un apartament generos şi
frumos utilat, un salon pentru poveşti,
mese tihnite şi un colţişor pentru
tabieturi sau sieste leneşe. În total
găzduieşte maximum 32 de oaspeţi.
Posibilităţi de a vă petrece timpul
liber sunt însă multe.
Restaurantul Domeniului îi strânge
în jurul meselor pe toţi cei care iubesc
veselia, vorba cu haz, mesele lungi şi
bogate, condimentate după gust cu
muzică sau doar cu ţârâit de greieri.
Piscina face parte din pachetul
standard al sejurului dumneavoastră.
Iubitorii sportului alb vor găsi la
Greaca două terenuri de tenis prevăzute
cu nocturnă, pe care se pot desfăşura
zi şi noapte. Echipamentul complet
este disponibil la cerere. Patru ATV‑uri
de ultimă generaţie şi trasee bine alese
te duc la Dunăre pe drumuri de ţară,
prin şleauri sau canale de irigaţie.
Iar pentru doamne, Greaca pune la
dispoziţie biciclete de teren şi un traseu
la fel de bine ales.
Copiii au un loc special de joacă
alăturat locului de joacă pentru adulţi.
Greaca se află în mijlocul a șase
fonduri de vânătoare, care se întind
pe 23.000 de hectare de teren bogat

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

SKODA SUPERB DRIVE

Noua „navă amiral“
ŠKODA impresionează
atât prin aspectul
elegant, proiectat cu
clasă și pasiune, cât
și prin conectivitate,
confort și siguranță.

REVENIRE

premium
Noua Škoda Superb
marchează următorul pas
în dezvoltarea limbajului
de design Skoda prin
fuzionarea formelor
angulare cu unghiuri
ferme și linii ascuțite.

Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: Skoda

N

oțiunea de
„premium“ este
diferită pentru
fiecare dintre noi. O ședință
relaxantă la spa, un loc la
first-class către o destinație
exotică, sesiuni de shopping
în marile concept store‑uri
din lume, rezervări la
hoteluri exclusiviste, o cafea
scumpă la o cafenea din
GENTLEMAN’S CAR

Milano – toate acestea pot
reprezenta la nivel conceptual
termenul „premium“.
În plus, fiecare dintre aceste
experiențe sunt „șlefuite“
și adaptate îndelung astfel
încât să ofere acea senzație
unică de bunăstare. Însă,
ideea de bunăstare nu se
limitează doar la frumusețe,
îngrijire personală, haine

de designer sau vacanțe în
Thailanda, ci merge mult
mai departe decât atât.
Și exact acest lucru a fost
esențial în dezvoltarea noii
Škoda Superb.
Într-o lume în care
tehnologia nu mai are
răbdare, timpul trece razant
pe lângă noi și deadline‑urile
vin unele după celelalte,

nevoia de confort și liniște
crește substanțial, iar
mașinile nu mai sunt doar
niște obiecte menite să te
ducă din punctul A până în
punctul B. Ele au devenit un
spațiu sacru menit să satisfacă
aceste nevoi. Škoda a observat
acest trend ascendent și a
creat mașina perfectă – noua
Škoda Superb.
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O singură mașină,
spațiu extraordinar
pentru pasageri
și bagaje.

Designul său este mai
îndrăzneț decât cel al
generațiilor anterioare, ba
chiar poate fi considerat
ușor sportiv. Joseph Kaban,
designerul șef de la Skoda,
a reușit să îmbine cu succes
liniile angulare, dinamice,
cu o siluetă coupe în patru
uși și cu funcționalitatea
specifică mărcii, rezultatul
fiind extrem de satisfăcător,
iar designul – unul dintre
cele mai bune din segment.
Dincolo de aspectul
exterior, noua Škoda Superb
își întâmpină pasagerii cum
știe mai bine, cu un interior
premium, mult spațiu și
multiple compartimente
de depozitare Simply
Clever, menite să sporească
confortul pasagerilor.
GENTLEMAN’S CAR

La toate acestea se adaugă
cu succes cele mai noi
tehnologii Škoda, mașina
fiind practic blindată cu tot
felul de sisteme și gadget-uri.
Printre acestea se numără
și tehnologia MirrorLink™,
care aduce aplicațiile de
pe smartphone, inclusiv
navigația, pe display-ul
sistemului de infotainment.
Tot pe lista noilor tehnologii

mai adăugăm și asistentul
la parcare, faruri adaptive,
scaune încălzite față și spate,
camere pentru marșarier
și o mulțime de sisteme
de siguranță.
Sub capotă, noul vârf de
gamă Škoda promite, prin
prisma noilor motorizări,
consum şi emisii cu până
la 30 la sută mai scăzute.
Gama de motorizări pe

benzină oferă între 125 CP
şi 280 CP, în timp ce
motoarele diesel livrează
între 120 şi 190 de
cai-putere. În afară de
motorizarea entry-level
pe benzină, oricare dintre
motoare poate fi cuplat unei
cutii automate cu dublu
ambreiaj, iar patru dintre ele
pot beneficia de un sistem de
tracţiune integrală Haldex V.
Per total, Škoda Superb
nu este doar o mașină
dinamică de cea mai bună
calitate, ci servește și ca
refugiu sau chiar ca mediu
de lucru relaxant. Iar asta
este exact ceea ce caută
clientul tipic – o experiență
personală și acel sentiment
de bunăstare despre care vă
spuneam și mai devreme •
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DRIVE AUDI A6

MEMENTO
Text: Sabrina Neguțu
•
Foto: Andrei Tudoran

E

ste imposibil să vezi
un Audi A6 facelift
pe stradă și să nu
te îndrăgostești imediat de
eleganța pe care o emană,
de liniile sale sobre și de
silueta impecabilă, perfect
proporționată. În plus,
parcă negrul amplifică
toate aceste caracteristici,
conferind mașinii un statut
exclusivist bine meritat, fără
a o da în opulență.
Interiorul este impecabil
și el, oferind aceeași senzație
GENTLEMAN’S CAR

Într-o piață asaltată de SUV-uri și crossovere,
un sedan elegant vine ca un memento al unor
vremuri parcă demult apuse.

de rafinament ca exteriorul,
fără a ieși în evidență la fel
de mult. Comenzile sunt
plasate ergonomic, totul pare
la locul lui, într-o ordine
greu de descris în cuvinte.
Confortul îți este asigurat
de scaunele îmbrăcate în
Alcantara și piele, iar sistemul
de infotainment are funcții
multiple precum: navigație
MMI plus cu MMI touch,
Bluetooth și USB.
Modelul de test vine la
pachet cu motorul diesel

2.0 TDI ultra, cuplat
transmisiei S-Tronic cu
7 trepte. Cu 190 CP la
3.800 de rotații pe minut și
un moment motor maxim de
400 Nm, dieselul 2.0 TDI
ultra oferă, din punctul
meu de vedere, cel mai
bun raport între putere,
consum și dinamică.
Ce m-a impresionat însă,
a fost transmisia automată
S-Tronic, care este absolut
genială. Trecerea de la o
treaptă la alta este foarte lină,

mai lină decât la orice altă
mașină pe care am condus-o •
AUDI A6
DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):
de la 49.278 euro
PUTERE (CP): 190
CUPLU (Nm): 400
0-100 km/h (s): 8,2
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 232
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,2
EMISII CO2 (g/km): 113
EXCELENȚĂ Transmisie automată
extrem de lină și eficientă.
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DRIVE HONDA CR-V

M

DOAMNA
DE FIER

Honda CR-V nu ține cont de trenduri. Îți dă ce ai nevoie
și nu te lasă-n drum, chiar dacă ai merita-o.
Text: Mihai Alexandrescu
•
Foto: Mihai Alexandrescu

Prețul de pornire pentru
Honda CR-V este de
22.190 Euro fără TVA
pentru versiunea cu
tracțiunea față și motorul
diesel de 1,6 litri.

HONDA CR-V MT AWD
DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (fără TVA):
de la 22.190 euro
PUTERE (CP): 160
CUPLU (Nm): 320
0-100 km/h (s): 9,6
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 202
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,9
EMISII CO2 (g/km): 129
EXCELENȚĂ E mașina de care ai
nevoie, nu mașina la care visezi.
GENTLEMAN’S CAR

Honda CR-V este ca femeia
de casă de care-ți vine să
mai fugi din când în când,
dar la care te întorci mereu.

ă urc în CR-V
și plec la drum.
Aveam treabă
la Tulcea, mă grăbeam.
Prima impresie la volan a
fost că miroase a nou, am
vizibilitate bună, stau foarte
bine în scaun. De fapt,
scaunele de Honda și de
BMW mi se par cele mai
bune. Despre mașină nu
știam prea multe, era prima
dată când mergeam cu un
crossover de la Honda,
dar am înțeles bine că-i un
facelift, că are un motor
nou de 1,6 litri diesel, în
versiunea cu 160 CP și
350 Nm, motor la care poți
să adaugi opțional o cutie
automată cu nouă rapoarte.
Eu am avut-o pe cea
manuală, dar nu mi-a părut
rău – e montată pe consola
centrală, la fel ca la Honda
Type-R sau Mazda 2. Nou
era și sistemul de navigație și
infotainment care-i acum cu
touchscreen, lucru care nu
m-a interesat pentru că nu-s
genul pasionat de gadgeturi
și aplicații. Dacă am un
suport USB prin care să-mi
ascult muzica mi-e suficient.
Și avea.
Așa, cum ziceam, am
plecat la drum spre Tulcea,
pe Autostrada Soarelui,
unde am mers foarte
tare. Motorul mic, dar cu
două turbine și 160 CP se
descurcă de minune la viteze
care mă trimiteau direct în
instanță. Îmi place. Peste
140 km/h însă consuma
cam mult. Ce-i drept, nu-i o
mașină foarte aerodinamică.
Greșeala mea. O las mai
ușor și consumul scade
văzând cu ochii. Ajung la
Tulcea și mă uit la unii care
se întrec în linie dreaptă
cu mașini care necesită
parașute. Plec înapoi spre
București. Pe drum mă
opresc să fac niște poze
într-un câmp. Honda CR-V
rezistă, Honda CR-V îmi
place. Nu pentru că-i foarte
frumoasă, foarte ieftină,
foarte luxoasă sau foarte
personală. Ci pentru că-i
foarte sinceră. Uneori ai
nevoie de asta •
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GENTLEMAN’S BIKE
MOTODYNAMICS ROMÂNIA
r
r
sector 1, Bucur
Tel.: 0724.044.437; 031.228.55.33/34/35
www.yamaha-motor.ro

Cursele
LA ÎNDEMÂNA ORICUI
Yamaha YZF-R3 este cea mai nouă
membră a gamei de supersportive din
Iwata și are cu ce se lăuda: motor cu doi
cilindri paraleli de 320 cmc și 42 CP și
o ciclistică ideală atât pentru folosirea
cotidiană, cât și pentru inițierea în tainele
pilotajului pe circuit.
Text: Marius Băcilă • Foto: Yamaha
Cele trei litere – YZF –
înseamnă sportivitate
maximă pe asfalt, conform
filosofiei Yamaha.
Gama de supersportive a
producătorului nipon începe
de la micul YZF-R125 și
ajunge până la vârful de
gamă, modelul R1 cu motor
de 1.000 cmc și 200 CP.
Pentru că piața sportivelor de
cilindree mică și buget redus
este în creștere, Yamaha
completează gama YZF cu
modelul R3, situat undeva
la jumătatea drumului între
GENTLEMAN’S CAR

R125 și R6, atât ca cilindree,
cât și ca performanțe.
Concurența în acest
segment e acerbă și Yamaha
nu a făcut rabat de la calitate

sau de la performanțe când a
proiectat noua R3. Motorul
de 320 cmc este cu doi
cilindri paraleli și dezvoltă
o putere maximă de 42 CP
și un cuplu de 30 Nm,
dar pune puterea la roată
foarte liniar și previzibil.
Poziția de pilotaj este
înclinată spre sportivitate,
dar oferă suficient confort
pentru deplasarea în trafic
în regim cotidian. Deși
foarte compactă și îngustă,
noua R3 se simte ca o
motocicletă „adevărată”,
evitând complet senzația
aceea de jucărie de buget
redus pe care o transmit

unele dintre concurente.
R3 este motocicleta ideală
pentru un tânăr cu ambiții
sportive, dar care vrea să
folosească motocicleta și
pe stradă, în plimbări sau
în scopuri utilitare. Ușoară
și echilibrată, se descurcă
excelent pe pistă, fiind
foarte ușor de pilotat și
având limite surprinzător
de ridicate pentru categoria
din care face parte. În
același timp, agilitatea,
dimensiunile compacte
și caracterul practic o
recomandă pentru naveta
cotidiană. Pe circuit, R3 este
un vehicul ideal pentru a-l
ajuta pe rider să progreseze
în siguranță – pune accentul
pe trase optime, viteză
bună în viraj și precizie
în execuție, fără a deveni
amenințător în vreun fel.
Una peste alta, se pare că
avem de-a face cu un nou
lider în segmentul sportivelor
de cilindree mică și acesta se
numește Yamaha YZF-R3 •
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FASHION

S mart

CASUAL
În ansamblul unei
ținute puse la punct
intervin o mulțime
de detalii. Reguli de
asortare, moduri de
a purta un accesoriu
și așa mai departe.
Chiar dacă e vară,
nimic nu trebuie lăsat
la voia întâmplării.

1

1
Cravată Calabrese for TRENDS by Adina
Buzatu din mătase naturală. Preț: 390 lei
2

2

Butoni Babette for TRENDS by Adina
Buzatu, Preț: 490 lei
3
Eșarfă Ascot for TRENDS by Adina
Buzatu din mătase naturală. Preț: 149 lei
4

3

Ceas Maurice Lacroix, disponibil în
rețeaua magazinelor Kultho.
Preț la cerere.
5
Cămașă Eton for TRENDS by Adina
Buzatu din bumbac. Preț: 895 lei
6
Cămașă Eton for TRENDS by Adina
Buzatu din bumbac. Preț: 895 lei

5

4
6
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NEW STUFF

FUJIFILM X-T10
Noul X-T10 de la Fujifilm ne-a cucerit, în
primul rând prin design. Iar dacă adaugi
un senzor cu o rezoluție de 16 Megapixeli, un sistem de focalizare cu 77 de
zone, fotografiere în rafală de 8 fps și filmarea Full HD la 1080 și 60 fps, îți dai
repede seama de ce designul nu înseamnă totul. Mai mult, Fujifilm X-T10 are și
modul WiFi încorporat, așa că imaginile
tale o să ajungă pe Facebook și Instagram
mai repede ca oricând. Aaa, și încă ceva,
X-T10 cântărește doar 381 de grame, cu
tot cu baterie. Preț: 4.997 lei

NIKON 1 J5
Deși cei de la Nikon pare că au
rămas în urmă în cazul aparatelor mirrorless, Nikon 1 J6 iese în
evidență prin rezoluția de 20,8 MP,
dar și prin cele 20 de cadre pe secundă pe
care le poate fotografia în rafală. Nu este
cel mai frumos aparat, dar filmează 4K,
are o viteză de 1/16.000 a obturatorului
și WiFi integrat. Preț: 2.498 lei

FOTO
FILIA
Vacanțele nu mai sunt ce-au fost, iar aminitirile
parcă se estompează din ce în ce mai repede.
Mai jos îți propunem o serii de soluții fotografice
care sperăm să te facă să renunți la „selfie“.

CANON
EOS M3
Dacă ești fan Canon și vrei
un aparat mic și ușor pentru vacanța ta, atunci noul
EOS M3 ar putea fi o soluție. Cu
o rezoluție de 24,2 MP, posibilitatea de a „trage“ fișiere RAW și cu
filmarea Full HD la 30p, M3 nu
pare o afacere deloc rea. Desigur,
are și WiFi, iar greutatea sa este de
366 de grame. Preț: 3.599 lei

PANASONIC
LUMIX DMC-GF7
GF7 se laudă cu funcția
de „selfie rapid“ cu ajutorul ecranului rabatabil
la 180 de grade, dar și o
rezoluție de 16 MP, precum și filmare Full HD.
Wi‑Fi‑ul e deja nelipsit,
iar la 336 de grame, GF7
poate fi dus oriunde, fără
probleme. Preț: 2.499 lei
GENTLEMAN’S CAR
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STARCAR

êêêêê
Oficialii Mercedes-Benz
nu au mai avut răbdare
până la Salonul Auto
de la Frankfurt și au
dezvăluit noul lor crossover
– Mercedes-Benz GLC –
care vine să-l înlocuiască
pe actualul GLK. Conform
așteptărilor, noul GLC
împrumută foarte multe
elemente din designul
conceptului GLC Coupe,
expus anul acesta în
cadrul Salonului Auto
de la Shanghai, dar și
reinterpretări ale unor detalii
prezente pe noul Mercedes
GLE. Față de actualul
GLK, Mercedes‑Benz
GLC are o masă mai
mică cu aproximativ
80 de kilograme, datorită
implementării noii platforme
Modular Rear Architecture,
pe care o regăsim și pe
Clasa C. Practic, majoritatea
GENTLEMAN’S CAR

Mercedes-Benz
elementelor de succes
dezvoltate de Mercedes au
fost implementate pe noul
GLC, pregătind astfel un
rival pe măsură pentru
BMW X3 și Audi Q5.
Interiorul este la fel de
modern și de bine realizat
ca și în cazul celorlalte
modele, având multe
elemente comune cu cel de
pe Clasa C. Consola centrală
este elegantă, iar sistemul
de infotainment vine cu
un afișaj de 7 sau 8,4 inch.
În plus, clienți vor avea o
varietate de materiale și
inserții din care să își aleagă
o configurație pe placul
lor – numeroase tipuri de
țesături, piele, piele nappa,
aluminiu, fibră de carbon
sau lemn.
În ceea ce privește
motorizările, în prima fază
vor fi disponibile două

GLC

propulsoare diesel, ambele de
2,2 litri, cu două versiuni de
putere diferite: 170 și 204 CP,
care dezvoltă un cuplu maxim
de 400, respectiv 500 Nm și o
singură versiune pe benzină,
de 211 CP. Ulterior se va
pregăti și o versiune mai
performantă, AMG Sport
(intermediară între GLC 250
şi un posibil GLC 45 AMG),
dar și o versiune plug‑in
hybrid – GLC 350 e

4MATIC, care va asocia un
motor pe benzină ce dezvoltă
211 CP cu unul electric de
116 CP. Conform surselor,
Mercedes‑Benz GLC 350
e 4MATIC va avea o
autonomie pur electrică de
34 de kilometri și va emite
mai puțin de 60 de g/km.
Toate variantele de motorizare
vor fi oferite exclusiv cu
transmisii automate, cu șapte
sau nouă trepte •
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O revistă nouă
pentru o pasiune veche
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