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Copiind și scriind 
aceeași formulă de 
zeci de ori te poate 
face să înveți pe 
de rost, dar nu te 
poate face să și 
înțelegi adevărul 
din spatele ei.

din 16 noiembrie. Sau poate de vină 
e dorul după mașinile pe care le-am 
condus când încă era soare afară și prea 
multele zile state la birou, cu ochii în 
laptop. Cert e că pentru numărul acesta 
al revistei am condus mai multe mașini 
bune decât pentru toate celelalte numere 
adunate. Primul a fost noul BMW 
M4, urmat de Mercedes-Benz GLA 45 
AMG, de Renault Megane RS, de Skoda 
Octavia Combi RS, de Jaguar XF și de 
MINI Cooper SD. Fiecare dintre aceste 
mașini este perfectă în felul ei, pentru 
scopul ei și targetul ei. Dar dintre 
toate, BMW M4 este cel care stârnește 
cele mai aprige pasiuni și dă naștere 
unor dorințe apăsătoare. La fel ca noul 
președinte, BMW M4 e calm, calculat, 
prea puțin emotiv și destul de rigid. Dar 
asta se întâmplă în public, atunci când 
toată lumea îl privește. Dar dacă-l iei 
de o parte, departe de ochii lumii, M4 
știe să dea cu pumnul în masă. E de 
generație nouă, abil, agil, bine pregătit 
și vine să înlocuiască un model care 
a ridicat ștacheta destul de sus. Pe de 
altă parte, Megane RS Trophy a rămas 
în trecut, e „old school“ și asta e cât se 
poate de bine. După M4, Megane-ul 
RS este a doua mașină pe care mi-aș 
cumpăra-o cu ochii închiși. Nu pune 
accent pe tehnologie de top, transmisii 
complicate, sisteme de suspensie 
reglabile electronic. E mecanic, natural, 
curat, sincer. Cele două favorite sunt 
atât de diferite, încât nu ai cum să le 
compari niciodată. Și, cu toate astea, 
oferă aceeași senzație celui de la volan, 
aceeași plăcere pură a condusului. Iar 
aceste două mașini sunt dovada aproape 
vie că nu trebuie să copiezi repetitiv 
aceeași rețetă pentru a obține rezultate 
similare. Uneori, abordările complet 
diferite dau naștere aceleiași emoții •

M ulte s-au întâmplat de la 
numărul de toamnă al 
revistei, poate prea multe 

într-un interval atât de scurt. Avem un 
nou președinte pe care-l privim ca pe 
un fel de Noe, un președinte care ar 
trebui să aibă o arcă suficient de mare 
pentru toată țară, dar și suficiente veste 
de salvare pentru cei din afara țării. 
Rezultatul alegerilor ne-a dat motive să 
fim mai optimiști, să credem serios în 
schimbare și în puterea noastră. A celor 
conectați virtual unei lumi ce nu prea 
ține cont de granițe, cu toate că tot 
noi ne trezim în fiecare zi în mijlocul 
aceluiași pat. Poate sunt de vină cele 
peste 30 de zile fără soare sau poate 

ploaia sau poate știrile macabre pe 
care le-am văzut în seara asta 

la TV, dar optimismul 
meu nu mai e 

același cu cel 
din Piața 

Unversității, 

EDITORIAL

Andrei Barbu

REPETIȚIA E

DOAR DACĂ EȘTI GREU DE CAP

MAMA
ÎNVĂȚĂTURII
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FASHION

 
Eșarfă Ascot  
for TRENDS  

by Adina Buzatu.  
Preț: 129 RON

  Ceas Omega.  
Disponibil  
în rețeaua  
magazinelor Cellini.  
Preț: 29.400 RON

  Curea din piele. Disponibilă  
în magazinul Canali de pe  
Calea Dorobanților, nr. 196.  
Preț la cerere.

  Mănuși din piele 
disponibile în 
magazinul Canali de 
pe Calea Dorobanților, 
nr. 196. Preț la cerere.

Geantă de voiaj din piele și lână. 
Disponibilă în magazinul de pe 
Calea Dorobanților, nr. 198.  
Preț la cerere. 

Ghete de iarnă.
Disponibile în magazinul de pe Calea 
Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere.

Jachetă din cașmir  
Brunello Cucinelli. 

Disponibilă în 
magazinul de pe Calea 
Dorobanților, nr. 198. 

Preț la cerere.

HIM
Just for

Just for prestige



GENTLEMAN’S CAR DECEMBRIE 2014 � 10

FASHION

HIM
Just for

Just for prestige

  Haină de lână Brunello 
Cucinelli. Disponibilă în 
magazinul de pe Calea 
Dorobanților,  
nr. 198.  
Preț la cerere.

Pachet cadou Givenchy Gentlemen 
Only Intense (100 ml). Exclusiv în 

magazinele Sephora. Preț: 396 RON

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

 
Eșarfă cașmir  

Brunello Cucinelli. 
Disponibilă în magazinul 
de pe Calea Dorobanților, 

nr. 198.  
Preț la cerere.

 
Apă de toaletă 

Ferrary Red 
Power Intens. 
Preț: 295 RON

 
Butoni Jan Leslie 
for Adina Buzatu. 

Preț: 390 RON

  Ghete Il Passo.  
Preț: 549 RON

 
Ceas Omega.  

Disponibil  
în rețeaua  

magazinelor Cellini.  
Preț: 22.800 RON

 
Butoni Jan Leslie  
for Adina Buzatu.  

Preț: 390 RON

 
Papion  

Calabrese for  
Trends by Adina Buzatu.  

Preț: 297 RON
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DRIVE SKODA FABIA SKODA FABIA DRIVE

a evita coliziunile multiple 
prin acționarea sistemului 
de frânare. Printre celelalte 
sisteme de siguranță ce pot 
echipa noua Skoda Fabia 
se numără Driver Activity 
Assistant, limitator de viteză, 
asistent la pornirea în rampă, 
precum și un monitor al 
presiunii din anvelope. 

În al doilea rând, noua 
Skoda Fabia va beneficia 

Î ntr-un moment în care 
în clasa mașinilor de 
oraș concurența devine 

din ce în mai dură, noua 
Skoda Fabia reușește să 
inoveze, din nou, printr-o 
serie de echipamente 
rezervate, până nu demult, 
claselor superioare. de un motor de 1,4 l, 

diesel, care promite să 
ofere 75 de cai-putere și un 
consum mediu de numai 
3,1 l/100 km și emisii de 
CO2 de doar 82 g/km. 
Toatea acestea în condițiile 
în care noua Fabia este 
cu 90 mm mai lată decât 
generația precedentă.

În final, noua Skoda 
Fabia oferă conectivitatea 

De câțiva ani încoace, 
aproape toți producătorii 
auto implementează pe 
modelele de clasă mică 
tehnologii și echipamente 
venite de la modelele mai 
mari și, implicit, mai 
scumpe. Iar partea bună este 
că aceste sisteme, motorizări cu smartphone-uri prin 

intermediul sistemului 
MirrorLink, Keyless 
Entry, senzori de parcare 
față și spate, un nou 
sistem de servodirecție 
electro-mecanică, dar și 
un plafon panoramic, din 
sticlă, de mari dimensiuni. 
Pe lângă toate acestea, noua 
Skoda Fabia promite să ofere 
caracter practic și spațiu de 

și echipamente vin în clasa 
mică la costuri reduse. Noua 
Skoda Fabia nu face excepție 
și devine mașina noastră 
preferată din acest segment. 

În primul rând pentru că 
promite cel mai mare spațiu 
interior, depășindu-și astfel 
rivalii la capitolul caracter invidiat, aducând 19 invoații 

din gama „Simply Clever“.
Prezentată oficial pentru 

prima dată la Salonul Auto de 
la Paris, noua Skoda Fabia își 
propune să revoluționeze felul 
în care privim și conducem 
mașinile din clasa mică și, 
judecând după datele pe care 
le avem până acum, se pare 
că vom avea un nou lider în 
segment în anul 2015 •

practic, dar și pentru că noua 
Fabia va putea fi echipată cu 
o serie de dotări de siguranță 
de top. De exemplu, acum 
potențialii clienți vor putea 
să-și echipeze mașina cu 
sistemul Front Assistant. 
Acesta vine la pachet cu 
City Emergency Braking 
Function și Multi-Collision 
Brake și, prin intermediul 
unor senzori radar, 
monitorizează traficul din 
fața mașinii. Atunci când 
distanța față de mașina 
din față devine prea mică, 
noua Fabia își avertizează 
șoferul și, dacă acesta nu 
ia nicio măsură, mașina 
frânează singură până la 
oprirea completă pentru a 
evita un incident neplăcut. 
Mai mult, Multi-Collision 
Assistant detectează un 
accident rutier în care sunt 
implicate mașinile din față 
și face tot posibilul pentru 

MOBILITATE URBANĂ DE

Skoda promite să le ofere celor aflați în căutarea unei mașini de clasă mică, economică,  
bine echipată și foarte spațioasă, alegerea perfectă: noua Skoda Fabia.

TOPText: Cosmin Barbu  
•  

Foto: Skoda

PREȚ DE LISTĂ (CU TVA)

de la 9.920 euro
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BMW ART PARTNER ART PARTNER BMW

F estivalul de muzică 
de cameră SoNoRo 
aduce, în fiecare 

toamnă, o experiență magică 
în București și în țară. De la 
Ateneul Român la Catedrala 
Sfântul Iosif sau la Palatul 
Bragadiru, SoNoRo oferă 
concerte spectaculoase, 
uneori în locuri neașteptate, 
dar mereu pline de poveste. 
Festivalul se distinge 
printr-un repertoriu bogat, 
care trece de la mari clasici 
la inflexiuni de jazz și la 
experimente muzicale, 
totul construit cu eleganță 
și căldură. De cinci 
ani partener, BMW a 
explorat mereu posibilități 
de colaborare care să 
se regăsească în spritul 
SoNoRo, rafinat și plin de 
viață în același timp.

„În ultimii cinci ani am 
legat o strânsă prietenie între 
pasărea SoNoRo și BMW, 
prietenie construită pe valori 
comune, precum eleganță 
și rafinament. Pentru că 
ce poate fi mai elegant 
decât o flotă de limuzine 
BMW care să acompanieze 
artiști de renume în unele 

dintre cele mai frumoase 
locuri din București și din 
țară? Mulțumim BMW 
pentru buna și îndelungata 
colaborare, pentru sprijinul 
pe care ni-l acordă an de 
an, atât pentru festival, dar 
și pentru seria de concerte 
estivale SoNoRo Conac“, 

a declarat Răzvan Popovici, 
directorul Festivalului 
SoNoRo.

„Dacă utilizarea BMW 
Seria 7 vorbește despre 
eleganța și rafinamentul 
festivalului, MINI reflectă 
perfect cealaltă latură a 
spiritului SoNoRo – tânăr, 

plin de viață, extrovertit, 
jucăuș. Poate că alăturarea 
celor două modele 
surprinde, dar, așa cum am 
făcut-o anul trecut cu BMW 
Isetta, această combinație 
considerăm că vorbește 
cel mai bine despre un 
festival pe care îl apreciem 
foarte mult. SoNoRo a 
demonstrat în România că 
muzica clasică poate să fie 
deosebit de modernă într-un 
eveniment elegant, rafinat, 
dar și plin energie.

BMW este o marcă 
puternică, care se definește 
și prin sunete. Ne mândrim 
cu tonalitatea motoarelor 
noastre, mai ales cele cu 
șase cilindrii în linie. Avem 
o legătură specială cu 
jazzul, muzica ce a definit 
comunicarea noastră de 
marketing în anii ’60 și ’70 în 
colaborări cu artiști precum 
Dave Brubeck. Putem 
spune că, după cinci ani de 
colaborare, SoNoRo este un 
nou capitol în această istorie 
de «sunete BMW»“, a explicat 
Alex Șeremet, corporate 
communication manager 
BMW Group România •

DE MARCĂ
Înființat în anul 2006, Festivalul 

SoNoRo a adus muzica de 
cameră în prim-planul vieţii 

culturale românești și a inclus 
scena muzicală românească 
într-o reţea de festivaluri 
europene de înaltă ţinută.

Acorduri
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DRIVE FORD FOCUS FORD FOCUS DRIVE

REVOLUȚIA

Noul Ford Focus revoluționează conceptele 
clasei compacte și aduce cu sine noi tehnolo-
gii și un design care nu te poate lăsa indife-
rent. Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, este pri-
mul care ne spune cu ce l-a impresionat noul  

 Focus.
Text: Mihai Ionescu • Foto: Dragoș Savu
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DRIVE FORD FOCUS FORD FOCUS DRIVE

N oul Ford Focus 
este una dintre 
mașinile care știu 

să impresioneze încă de la 
prima întâlnire. Designul 
noii generații pune accent pe 
sportivitate și pe dinamism, 
astfel că ADN-ul atletic 
al modelelor precedente 
este transpus într-o nouă 
formă, mai modernă și mai  
provocatoare. „Îmi place 
foarte mult noul Focus. 
Acum are și mai multă 
personalitate, iar atunci 
când îl privești din față nu 
are cum să nu te atragă. 
În plus, iese ușor în evidență 
pe șosea. Și am verificat asta 
personal, fără să vreau, când 

m-am surprins admirând 
intens un Focus, fără să-mi 
dau seama de la început 
despre ce model este vorba“, 
ne spune Cornel Ilie, solistul 
trupei Vunk. Într-adevăr, 
partea frontală a noului 
Ford Focus este cea care lasă 
cea mai puternică impresie. 
Liniile sculpturale ale 
capotei – ce par a continua 
forma montanților A – se 
întâlnesc cu impresionanta 
grilă frontală, ce stă 
flancată de blocurile optice 
rectangulare, formând 
împreună o imagine care 
stabilește noi standarde 
de sportivitate în clasa 
compactelor medii. Iar 

designul exterior este 
acompaniat cu succes și de 
cele mai noi și inovatoare 
tehnologii disponibile 
în acest moment în clasa 
din care face parte noul 
Ford Focus.

„Îmi plac mașinile în 
general și sunt mereu atent 
la conceptele din jurul 
brandurilor, la felul în 
care are loc promovarea, 
comunicarea sau maniera 
în care se materializează 
fidelizarea publicului, 
aspecte pe care le apreciez 
la marca Ford. Dacă ar fi 
să identific acest brand cu 
o atitudine, aceasta ar fi 
de rockstar, lucru care se 

Noul Focus 
este „scena“ 
în care se 
desfășoară 
acțiunea 
noului clip al 
trupei Vunk 
pentru piesa 
„La nebunie“.

potrivește de minune cu 
viziunea mea“, continuă 
Cornel Ilie. Și are perfectă 
dreptate în ceea ce privește 
strategia Ford. Pur și 
simplu nu ai cum să nu te 
îndrăgostești de noul model, 
mai ales când acesta este 
atât de bine construit și de 
tehnologizat. De exemplu, 
noul Focus este prima 
mașină din Europa ce vine 
echipată cu noul sistem 
SYNC 2. Prin intermediul 
acestui sistem, șoferul 
are control deplin asupra 
navigației, climatizării sau 
sunetului. Având la bază 
un ecran tactil de mare 
rezoluție, cu dimensiunea 

de opt inch, SYNC 2 
reprezintă acum cea mai 
avansată tehnologie de 
interconectivitate auto. Mai 
mult, SYNC 2 vine la pachet 
și cu ghidul MICHELIN, 
iar sistemul său de comandă 
vocală este acum mai precis 
ca niciodată. Prin simpla 
rostire a unor cuvinte, 
SYNC 2 poate reda un 
playlist al artisului favorit 
sau poate afișa pe sistemul 
de navigație o listă cu 
restaurantele apropiate de 
localizarea mașinii. Introdus 
pe generația anterioară 
Focus, Sistemul de Asistență 
activă la parcare este acum 
optimizat cu funcția 
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DRIVE FORD FOCUS FORD FOCUS DRIVE

care contribuie la evitarea 
coliziunilor. În momentul 
în care detectează un posibil 
impact, pregătește sistemul 
de frânare, iar dacă șoferul 
nu acționează, frânează 
automat, de la o viteză de 
până la 50 km/h. În cazul 
deplasărilor urbane, acest 
sistem este extrem de util, 
mai ales în condiții de 
vizibilitate redusă.

În comparație cu 
generația precedentă, noul 
Focus oferă ocupanților 
săi un grad ridicat de 
rafinament și confort. „Am 
învățat de-a lungul timpului 
să apreciez în primul rând 
siguranța oferită de o 

impresionantă pentru mine. 
Noul Focus este echipat cu o 
serie de sisteme de siguranță 
care previn, în diferite 
moduri, cele mai frecvente 
cauze ce duc la producerea 
accidentelor și, cred eu, 
aceste sisteme ar trebui să 
se regăsească pe fiecare 
model ce iese pe poarta unei 

fabrici. Am devenit fanul 
noului Focus după ce l-am 
văzut și după ce l-am testat 
și îl apreciez cât se poate de 
mult, mai ales la noi, unde, 
din păcate, cam totul este 
posibil pe șosea“, a adăugat 
solistul trupei Vunk. Noul 
Ford Focus vine echipat cu 
Active City Stop, sistem 

de asistență la parcarea 
perpendiculară și cu sistemul 
de asistență la ieșirea din 
parcare. Mai mult, sistemul 
de avertizare a unghiului 
mort a fost îmbunătățit cu 
sistemul Cross Traffic Alert, 
extrem de util atunci când 
ieși cu spatele dintr-un loc 
de parcare. Practic, acest 
sistem monitorizează zona 
din lateralul mașinii pe 
o rază de 40 de metri, iar 
atunci când detectează un 
alt vehicul apropiindu-se, 
șoferul este avertizat.

„Pun foarte mare accent 
pe nivelul de siguranță oferit 
de o mașină, iar tehnologia 
oferită de noul Focus este 

Noul Ford Focus te ajută să 
parchezi în cele mai dificile spații. 
Mai mult, frânează automat când 
detectează un impact iminent.

mașină, iar apoi confortul“, 
ne mai spune Cornel Ilie. 
Echipat cu geamuri mai 
groase, cu o antifonare mai 
bună, dar și cu o izolare mai 
eficientă a compartimentului 
motor, noul Focus oferă un 
grad ridicat de rafinament și 
de confort ocupanților săi. 

Și la capitolul motorizări, 
noul Focus impresionează. 
În primul rând prin noul 
propulsor pe benzină 
1,5 EcoBoost, ce vine în 
variante de putere de 150 CP 
sau 180 CP și care promite să 
ofere performanțe dinamice 
excepționale, cu un consum 
de combustibil redus. 
Cea de-a doua variantă pe 

benzină este reprezentată 
de cunoscutul motor 
1.0 EcoBoost – declarat 
Motorul Internațional al 
Anului timp de trei ani 
consecutiv. Acesta este 
disponibil atât în varianta 
de 100 CP, cât și în cea de 
125 CP. Pentru cei care își 
doresc un motor diesel, noul 
Ford Focus este disponibil cu 
propulsoarele TDCi de 1.6 l 
ce oferă 95 CP sau 115 CP 
și varianta de 2.0 l, care 
generează 150 CP. Oricare 
ar fi alegerea ta, noul Focus 
promite un comportament 
dinamic de excepție, siguranță 
de top, un design extraordinar 
și eficiență maximă •

FORD FOCUS

DATE TEHNICE
PREȚ (cu TVA): 14.000 euro
PUTERE (CP/rpm): 100/6.000
CUPLU (Nm/rpm): 170/1.400-4.000
0-100 km/h (s): 12,5
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 185
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,6
EMISII CO2 (g/km): 105

EXCELENȚĂ Dinamică excelentă  
și costuri mici de rulare.
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CONCEPT AUDI PROLOGUE AUDI PROLOGUE CONCEPT

A udi are un nou 
șef de design, în 
persoana lui Marc 

Lichte, iar prima sa creație 
este Audi Prologue Concept, 
un rival pentru BMW 
M6 Coupe și Mercedes-Benz 
S63 AMG Coupe și 
S65 AMG Coupe. Totuși, cel 
mai important este faptul că 
noul șef de design își propune 
să aducă schimbări majore în 
filozofia de design Audi.

„Audi reprezintă 
sportivitate, design «ușor» și 
tracțiunea integrală quattro. 
Audi Prologue Concept este 
exprimarea acestor elemente 
reprezentative într-o nouă 
formă: am reușit să punem pe 
roți cea mai sportivă mașină 

din segmentul mașinilor de 
lux“, declară Marc Lichte. 
Nu suntem convinși că 
Audi Prologue Concept este 
cea mai sportivă mașină 
din clasa sa, așa cum nu 
suntem foarte siguri nici 
de originalitatea designului 
celui care vrea să schimbe 

„fața“ Audi. Cu toate astea, 
trebuie să recunoaștem că 
Audi Prologue Concept 
arată destul de bine. Este un 
coupe în adevăratul sens al 
cuvântului, iar sportivitatea 
designului nu poate fi 
contestată, la fel cum nici 
interiorul nu este de neglijat. 

Audi Prologue Concept 
are o lungime mai mică 
decât cea a modelului A8 
și măsoară 5,1 metri, cu un 
ampatament de 2,94 metri, 
are o lățime de 1,95 metri 
și o înălțime de 1,39 metri. 
Prin comparație, BMW M6 
Coupe are o lungime de 
4,898 metri, un ampatament 
de 2,851 metri, o lățime de 
1,899 metri (fără oglinzi) și 
o înălțime de 1,374 metri. 
Prin urmare, este evident că 
Audi Prologue Concept este 
mai generos dimensionat 
și că se apropie mai mult 
de Mercedes-Benz Clasa S 
Coupe din punctul de 
vedere al dimensiunilor. 
Cu o lungime de 

STUDIU DE

Text: Mihai Ionescu • Foto: Audi

Audi Prologue Concept este un test în urma 
căruia brandul german va decide dacă este sau 
nu momentul pentru un nou model și anume 

Audi A7 Coupe.

design
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0-100 km/h este tot 
de 4,2 secunde. Totuși, în 
cazul în care S63 AMG 
Coupe este echipat și 
cu sistemul de tracțiune 
integrală 4MATIC, sprintul 
0-100 km/h scade până 
la 3,9 secunde.

Audi Prologue Concept 
este, deocamdată, un simplu 
exercițiu de imagine, dar 
există destul de multe 
șanse, ca într-un viitor 
nu foarte îndepărat, să 
intre în producția de serie 
sub forma unui Audi 
A7 Coupe, lucru care ar 
crește serios concurența în 
segmentul coupe-urilor de 
lux. Până atunci însă, Audi 
Prologue Concept trebuie 
să se mulțumească doar cu 
aplauzele celor care l-au 
văzut live în cadrul Salonului 
Auto de la Los Angeles •

5,027 metri, un ampatament 
de 2,945 metri, o lățime de 
1,899 metri și o înălțime de 
1,411 metri, Clasa S Coupe 
și Audi Prologue Concept 
sunt foarte apropiate ca 
dimensiuni.

Audi Prologue Concept 
are sub capotă un motor 
de 4,0 litri, TFSI, ce 
dezvoltă nu mai puțin 
de 605 cai-putere și un 
moment motor maxim 
de 750 Nm. Prin urmare, 
Audi Prologue Concept 
accelerează de la 0 la 
100 km/h în 3,7 secunde, 
ajutat fiind și de tracțiunea 
integrală permanentă 
quattro. În comparație, 
BMW M6 Coupe, cu 
al său V8 de 4,4 litri 
cu 560 CP și 680 Nm, 
accelerează de la 
0-100 km/h în 4,2 secunde, 

CONCEPT AUDI PROLOGUE

Audi A7 Coupe ar putea fi un rival 
pentru Mercedes-Benz Clasa S Coupe, 

dar și pentru un viitor Seria 8.

ceea ce îl face cu jumătate 
de secundă mai lent decât 
Audi Prologue Concept. 
Mercedes-Benz S63 

AMG Coupe, cu un V8 
de 5,5 litri sub capotă, 
dezvoltă 585 CP și 900 Nm, 
motiv pentru care sprintul 
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FASHION FASHION

HER
Just for

Dacă nu știi ce să-i faci cadou de Moș, 
aruncă o privire mai jos  

pentru că obiectele prezentate nu sunt 
ideile noastre, sunt ale lor.

GlykoLift  
Cremă cu efect  

de lifting,  
borcan 50 ml.  
Preț: 120 RON

  Vestă lungă Stefanel. 
Disponibilă  
în magazinele Stefanel. 
Preț: 1.360 RON

  Botine wedge  
Le Silla  
din piele de vițel.  
Preț: 2.750 RON

 
Ceas de damă  

Omega.  
Disponibil în rețeaua  
magazinelor Cellini. 
Preț: 47.200 RON

Trusă make up 
pentru ochi. 

Disponibilă în 
magazinele Sephora. 

Preț: 140 RON

Cămașă Eton for TRENDS by Adina Buzatu. 
Brandul suedez Eton este considerat numărul 

1 în lume în primul rând pentru calitatea 
țesăturilor din bumbac tratate special pentru 
a interacționa cu temperatura corpului, astfel 
încât să rămână perfect întinse o zi întreagă, 
chiar și sub sacou. În plus, detaliile specifice 

fac cămășile Eton „indestructibile“ după 
nenumărate spălări. Variantele de croi pe care 

acest brand le oferă, toate gândite de specialiști 
cu vastă experiență, sunt suficiente, astfel încât 

să se potrivească oricărui bărbat. Preț: 795 RON

Cadourile perfecte  
vin de la Pandora!

Preț: 179 RON

just for her

Colier  
Brunello Cucinelli 

din mătase și  
cristale Swarovski.  

Preț la cerere.

  Pantofi  
Casadei  
din piele  
întoarsă  
cu toc Blade.  
Preț: 2.500 RON

  IVAPUR  
gel exfoliant  
(tub, 100 ml).  
Preț: 45 RON

  Cruciuliță Baraka. 
Disponibilă în rețeaua 
magazinelor Cellini. 
Preț la cerere.

 
Inel Baraka. 

Disponibil în rețeaua 
magazinelor Cellini. 

Preț la cerere.

 
Cercei Moschino. 

Preț: 910 RON

 
Geantă Moschino 
din piele de vițel. 
Preț: 3.900 RON

 
Brățară Baraka. Disponibilă în rețeaua 

magazinelor Cellini. Preț la cerere.
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BMW ET LES ÉTOILES

BMW este pentru al 
treilea an consecutiv 
partenerul oficial 

al festivalului „Les Films de 
Cannes a Bucarest“ și, ca în 
fiecare an, a pus la dispoziția 
organizatorilor o flotă de 
modele Seria 5 și Seria 7 
pentru a asigura transportul 
personalităților la festival. 
Anul acesta, festivalul a 
adus pe marile ecrane din 
București filmele premiate 
la Festivalul de Film de 
la Cannes, dar nu numai. 
Retrospectiva Bertrand 
Tavernier sau „Romanian 
Short Wave“ sunt doar 
o parte dintre proiectele 
speciale ce au fost prezentate 
în acest an. 

Printre invitații 
festivalului din acest 
an se numără Michel 
Hazanavicius (distins cu 
premiul Oscar pentru 
„The Artist“), actrițele 
Bérénice Bejo (OSS 117: 
Le Caire, nid d’espions, 
The Artist, Le Passe, 
The Search) și Jacqueline 
Bisset (Welcome to New 
York, Cul-De-Sac, Casino 

Royale, Day for Night, 
La Cérémonie), regizorul 
și producătorul Radu 
Mihăileanu (Trenul Vieții, 
Concertul, Caricaturistes – 
Fantassins de la démocratie), 
Sergei Loznitsa (regizorul 
documentarului Maidan), 
Kornél Mundruczó 
(regizorul filmului White 
God, distins cu Marele 
Premiu Un Certain Regard) 
sau Vincent Maraval, 
(managerul Wild Bunch).

Pentru BMW, festivalul 
din acest an a reprezentat 
și punctul de lansare al 
unui nou proiect cu lumea 
filmului: BMWStories. În 
prim plan se află o serie de 
scurt metraje produse de 
BMW în întreaga lume, ce 
urmăresc legende ale mărcii 
precum Alessandro Zanardi, 
pilot, campion paralimpic 
și ambasador al mărcii 
sau Marco Wittmann, 
proaspăt campion BMW 
în Campionatul German 
de Turisme DTM, dar și 
proiecte speciale precum 
BMW M235i Drift Mob 
realizat în Africa de Sud •

ARTĂ
Les films de Cannes a Bucarest aduce, în fiecare an, pe marile ecrane fil mele 
ce au fost distine la Cannes, alături de o serie de alte proiecții speciale.

CINEMATOGRAFICĂ
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DE HAIR STYLIST-UL ADRIAN PERJOVSCHI ȘI DE MAKE-UP ARTISTUL CRISTINA BÂRSAN,  
IAR FOTOGRAFIILE POT FI VĂZUTE ÎN CADRUL RUBRICII  

„TRANSFORMĂRI RADICALE BY JOVSKY“ DE PE SITE-UL WWW.ZONAMONDENA.RO

„Pe 9 decembrie 
este ziua mea și am 
primit cu bucurie 
acest cadou, venit 

puțin mai repede de 
la bunul meu prieten, 

Adrian Perjovschi. 
Ne cunoaștem de 
șapte ani, lucrăm 

excelent împreună, 
îi cer sfatul atunci 
când vreau să îmi 
fac o schimbare de 
look, iar de data 

aceasta el, împreună 
cu make-up artistul 
Cristina Bârsan, au 
făcut magie: m-au 

transformat în Crăiasa 
Zăpezii. M-am 

simțit minunat! Iar 
accesoriile și rochia 
diafană de la Irenka 
m-au ajutat să intru 

cât mai bine în 
pielea personajului“, 

mărturisește 
Gina Pistol.

Adrian Perjovschi 

și Cristina Bârsan 
au lucrat în paralel 
timp de două ore: 

„I-am propus Ginei 
să interpreteze acest 

personaj tocmai 
pentru că este născută 

iarna, am vrut să îi 
fac un mic cadou. 

Special pentru această 
transformare și pentru 
cele ce vor urma am 
achizitionat produse 
de la magazinele de 
efecte speciale din 

Los Angeles. Suntem 
foarte încântați de 
rezultat, Gina arată 
uimitor“, spune hair 

stylist-ul Adrian 
Perjovschi.

„Pentru crearea 
look-ului înghețat, 

am folosit fard gras de 
culoare argintie, mult 
pigment și, bineînțeles, 
gheață falsă“, adaugă 

make-up artistul 
Cristina Bârsan.

GINA PISTOL

CRĂIASA ZĂPEZII
A PRIMIT UN CADOU ÎN AVANS DE ZIUA EI: A FOST TRANSFORMATĂ ÎN
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BMW M4 DRIVE

WWW.GENTLEMANSCAR.RO35 � DECEMBRIE 2014

Noaptea, pe 
Transfăgărășan, 
constelațiile 
se măsoară 
în cai-putere, 
turații maxime, 
accelerații 
laterale și timp 
de expunere.

Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

AT THE
Staring
stars
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C ând am condus 
ultimul M3 Coupe, 
cel cu V8 sub 

capotă, tot ce mi-a trecut 
prin cap la finalul testului 
au fost întrebări despre cum 
va fi noul BMW M4 Coupe. 
Și asta pentru că M3 Coupe 
mi-a plăcut la nebunie. 
Forța brută a V8-ului îmi 

dădea fiori pe șirea spinării, 
iar ușurința pe care o avea 
în a rupe aderența mă 
înspăimânta. V8-ul era greu, 
iar fața nu era întotdeauna 
atât de agilă pe cât te 
așteptai, dar în rest, M3 
Coupe era absolut perfect. 

Acum a venit momentul 
ca noul M4 Coupe să 

arunce o găleată de apă rece 
peste amintirea generației 
precedente. Să-mi dea un 
pumn în cap, fără mănușă, 
să-mi umple timpanele 
cu sunetul de șase-n linie 
turbat și să-mi fure mințile 
cu spatele ăla evazat. La fel 
ca o nouă iubită, geloasă 
pe aventurile trecute, noul 

M4 Coupe face tot ce știe 
el mai bine să uiți trecutul 
și să privești în față. Și 
nici n-ai cum să faci altfel 
la volanul acestei mașini, 
mai ales când virajele 
Transfăgărășanului se 
unduiesc ademenitor în zare. 
Nu puteam alege alt drum 
pentru noul M4 Coupe. 

DRIVE BMW M4

Orice altceva ar fi fost 
nedrept. Și pentru mașină, 
dar mai ales pentru mine. 

Am făcut acest test la 
mijloc de toamnă, când 
încă vremea nu era atât de 
aprigă și de neprietenoasă 
ca acum, în plină iarnă. Am 
plecat târziu din București 
și am ajuns la Capra aproape 

pe-nserat, tocmai când 
soarele începea să apună 
și frigul să se lase. Oricine 
a fost pe Transfăgărășan 
în perioada asta a anului, 
într-o zi lucrătoare, știe 
că mașinile sunt rare, 
și că atunci când te dai 
jos din mașină și oprești 
motorul e o liniște aproape 

nefirească. Am început 
urcarea relaxat, cu geamul 
între-deschis, cât să simt 
aerul rece și mă bucur mai 
mult de sunetul motorului. 
La fiecare accelerație mai 
sănătoasă, transmisia 
retrogradează automat două 
trepte și motorul începe 
să muncească. Are 431 de 

cai-putere care încep să 
tragă toți de la 5.500 rpm 
și nu contenesc deloc până 
la 7.300 rpm, moment în 
care transmisia schimbă 
și căluții se pun din nou 
la muncă. Viteza de a se 
tura a acestui motor este 
incredibilă. În primele două 
trepte, chiar dacă vrei să 

BMW M4 DRIVE

Unduitoare, seducătoare 
și întinse, virajele 

Transfăgărășanului  
ți se oferă rând pe rând, 

iar dacă le calci cu M4 
satisfacția e garantată. 

Dacă nu, primești banii 
de benzină înapoi.
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DRIVE BMW M4

3,5 secunde. În treapta a 
III-a, timpul scade și mai 
mult. Responsabile pentru 
acest cuplu și pentru viteza 
de reacție incredibilă a 
motorului sunt două turbine 
care au zero lag. 

Noua transmisie ce 
echipează modelul M4 
Coupe, M Double Clutch, 
este absolut superbă. 
Deși M4 Coupe vine, în 
echiparea standard, cu o 
transmisie manuală cu șase 
rapoarte, cutia automată își 
merită toți banii. Cele șapte 
trepte sunt perfect etajate, 
iar timpii de schimbare sunt 
atât de mici încât nu simți 
nicio întrerupere în fluxul 

schimbi vitezele manual, 
prin intermediul padelelor 
de volan, nu reușești. Pur 
și simplu, nu ai timp să îți 
dai seama ce se-ntâmplă. 
Mai ales că din momentul 
în care ai plecat de pe loc, 
nu trec decât 4,1 secunde 
până la sută. Iar odată 
urcat în ture, șasele-n 
linie începe să-și spună 
cuvântul. Începe cu un 
mormăit serios și, pe măsură 
ce accelerezi, vocea I se 
subțiază. Devine nervoasă, 
aspră, metalică și se lovește 
de stâncile ce te-nconjoară, 
doar pentru a se răspândi 
mai departe, în ecouri 
continue, monstroase, 

BMW M4 COUPE

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 76.508 euro
PUTERE (CP/rpm): 431/5.500
CUPLU (Nm/rpm): 550/1.850
0-100 km/h (s): 4,1
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 250
CONSUM MEDIU (l/100 km): 8,3
EMISII CO2 (g/km): 194

EXCELENȚĂ Plaja pe care este 
disponibil cuplul motor nu te lasă 
niciodată fără suflu.

BMW M4 DRIVE

ce-ți creează dependență. 
Noul M4 Coupe are un 
moment motor maxim de 
550 Nm, pe care-l livrează 
de la 1.850 rpm până la 
5.500 rpm, motiv pentru 
care, în treapta a IV-a, 
mașina accelerează de la 
80 la 120 km/h în doar 

de putere livrat de motorul 
de 3,0 litri. Mai mult, ai 
la dispoziție și Launch 
Control, dar și sistemul 
Drivelogic. Acesta din 
urmă îți permite să setezi 
modul de funcționare al 
transmisiei, de la „ecologic“, 
„comfort“ sau „sport“. 

Următorul pe listă 
este sistemul de direcție. 
Electro-mecanică și ajutat 
de Servotronic – sistemul 
ce ajustează electronic 
fermitatea direcției – 
direcția lui M4 Coupe este 
un exemplu de rapiditate 
în răspuns și precizie. Și nu 
spun doar vorbe goale, pe 
un tipar stabilit. Noul sistem 
al direcției te conectează 
și mai mult cu mașina și 
îți oferă toate informațiile 
de care ai nevoie. Mai 
ales că pentru M4 și 
direcția are trei moduri de 
funcționare: Comfort, Sport 
și Sport+. Aceste moduri de 
funcționarea corespund și 

Bâlea Lac, dinspre Curtea 
de Argeș. 

Și totuși, adevărata 
capodoperă este diferențialul 
Active M. Acesta folosește 
un diferențial cu alunecare 
limitată controlabil 
electronic pentru a oferi cel 
mai bun nivel de aderență 
posibil. Cu toate acestea, 
în modul M Dynamic, 
diferențialul și sistemul de 
electronic de stabilitate îți 
permit să te joci, iar de aici 
până la un drift, distanța e 
foarte scurtă. Le separă doar 
o apăsare mai hotărâtă a 
pedalei de accelerație. Și aici 
începe, de fapt, distracția. 
Noul BMW M4 Coupe 

pentru suspensia adaptivă 
M. Și pentru că tot a 
venit vorba de suspensie, 
trebuie spus că în modul 
Comfort, M4 Coupe este o 
mașină extrem de civilizată, 
aproape confortabilă chiar și 
drumurile cele mai rele, așa 
cum este cel care urcă spre 

este un alt fel de fiară față 
de vechiul M3. Este o fiară 
domesticită, care-ți permite 
să împingi limitele, chiar 
dacă nu ești cel mai bun 
pilot. Îți iartă greșelile, te 
lasă să înveți din ele și te 
răsplătește înzecit atunci 
când nu mai greșești •

…mai ales 
când, în 
plină noapte, 
eșapamentul 
pocnește 
metalic, 
răcindu-se 
forțat.

Atunci când 
în spătarul 
scaunelor 
logo-ul M 
se aprinde, 
e clar că 
lucrurile  
se-ncing…
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Skoda Octavia Combi RS este mașina ideală 
de familie alături de care poți lua, din când 

în când, o pauză de la viața de familie.

Text: Andrei Barbu  
•  

Foto: Cars Photo

DRIVE SKODA OCTAVIA RS SKODA OCTAVIA RS DRIVE

mai implicat și mai rapid. 
Cu 184 CP la 3.500 rpm și 
cu un moment motor maxim 
de 380 Nm disponibil încă 
de la 1.750 rpm, poți fi sigur 
că Octavia Combi RS nu te 
va dezamăgi. Accelerațiile 
în reprize sunt fantastice, 
iar transmisia DSG este 
absolut impecabilă, realizând 
fiecare schimbare de treaptă 
instantaneu. La fel de 
adevărat este și faptul că 
ai după tine o mașină de 
1,5 tone și trebuie să ții cont 
de acest lucru, mai ales dacă 

D in ce îmi aduc eu 
aminte, ideea unui 
„break“ de familie 

cu performanțe dinamice 
de top a fost introdusă 
odată cu BMW M5 E34, 
acum mai bine de 22 de 
ani. Încet-încet, ideea a 
fost preluată și de ceilalți 
producători germani, 

afară nu este tocmai cald, iar 
asfaltul este umed. Ruperea 
aderenței este inevitabilă 
în aceste condiții dificile, 
dar sistemul de control al 
tracțiunii este mereu prezent 
și pus pe treabă pentru a-ți 
oferi pe cât posibil forța de a 
accelera cât mai rapid. 

iar Audi RS6 Avant este 
probabil unul dintre cele 
mai performante modele 
din această nișă destul de 
restrânsă. Problema apare 
însă atunci când arunci 
un ochi pe fișele de preț 
ale acestor modele, dar și 
când iei în calcul costurile 
de rulare și de întreținere, 

Pe de altă parte, Octavia 
Combi RS este o mașină 
de familie care oferă mai 
mult spațiu decât un MPV, 
materiale mai bune și un 
nivel de echipare superior, 
așa că trebuie privită în 
primul rând prin prisma 
scopului ei inițial. Cu toate 
aceastea, nu cred să existe o 
alternativă care să ofere un 
compromis mai bun între 
spațiu, eficiență, putere și 
preț. Skoda Octavia Combi 
RS 2.0 TDI este definiția 
polivalenței și îți va face pe 

iar dacă nu ești implicat în 
afacerile cu petrol, lucrurile 
nu prea pot prinde contur. 
Tocmai din acest motiv 
salutăm familia Octavia 
Combi RS care oferă 
celor care vor neapărat o 
mașină de familie rapidă 
și posibilitatea de a opta 
pentru o motorizare 
diesel. Mai exact, un 
2,0 litri, TDI, ce dezvoltă 
nici mai mult nici mai 
puțin de 184 de cai-putere, 
la un preț de pornire de 
26.320 de euro. 

plac mereu, indiferent de 
ce îi vei cere. Iar pentru cei 
care vor și mai multă putere, 
Skoda oferă și o versiune 
pe benzină, de 220 CP, 
oferiți de motorul 2.0 TSI. 
Cu toate acestea, pentru că 
vorbim de versiunea break, 
eu aș alege motorizarea 
diesel în acest caz •

Prin urmare, vei conduce 
un break generos, cu un 
volum al portbagajului de 
până la 1.590 de litri, dar 
care accelerează de la 0 la 
100 km/h în 8,2 secunde 
și care promite un consum 
mediu de 5,0 l/100 km, 
alături de emisii de CO2 
de 129 g/km. Dacă mai 
adaugi aproximativ 1.500 de 
euro, primești și transmisia 
automată DSG, cu dublu 
ambreiaj și padele pe volan 
pentru schimbarea manuală 
a treptelor, ca să te simți cât 

SKODA OCTAVIA COMBI RS  
2.0 TDI DSG

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 27.929 euro
PUTERE (CP/rpm): 184/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 380/1.750
0-100 km/h (s): 8,2
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 230
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,0
EMISII CO2 (g/km): 129

EXCELENȚĂ Un raport între putere, 
consum, spațiu și preț imbatabil.

Family 

BRAKE
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ADVERTORIAL PORSCHE PIESE

ridicată; avantaje speciale 
pentru clienții de flotă; 
procese sustenabile.

Dacă o piesă necesară 
menținerii funcționării 
autovehiculului nu se află 
în stoc la locația în cauză, 
verificăm disponibilitatea 
acestei piese în rețeaua 
internațională de service. 
Indiferent de locul în care 
se află piesa, o livrăm cât 
mai rapid posibil. Astfel vă 

C onvingerea noastră: 
calitatea maximă  a 
service-ului trebuie 

să fie standard. Calitatea 
maximă a service-ului nu 
depinde doar de dotările 
de calitate înaltă, ci foarte 
mult și de calitățile echipei. 
Membrii echipei reprezintă 
piatra de temelie pentru 
calitate și fiabilitate. De 
aceea, ei sunt calificați 
ca experți în baza unor 
programe de calificare 
standardizate la nivel 
mondial. Fiecare membru 
participă în mod regulat la 
programele de training și 
calificare, pe măsură ce ne 
îmbunătățim și ne dezvoltăm 
constant. Astfel, vă putem 
asigura că echipa noastră 
își menține mereu nivelul 
de cunoștințe la nivelul 
progresului tehnic actual.

Redefinim standardele: 
service competent; calitate 
garantată; mobilitate 
maximă; gamă completă; 
asistență flexibilă; 
planificare fermă; produse 
individualizate; cost eficient 
al ofertelor; disponibilitate 

pentru toate aspectele 
flotei. De la program de 
lucru extins, la furnizarea 
rapidă de Piese Originale 
Volkswagen. Totul 
dintr-o singură sursă: la 
orice partener de service 
Volkswagen, Audi, SEAT, 
Skoda. Astfel încât să vă 
puteți concentra asupra 
a ceea ce este cel mai 
important și asupra a ceea 
ce vă ajută să avansați cu 
adevărat: să dați totul și 
să vă concentrați asupra 
succesului.

În ceea ce privește 
furnizarea pe termen 
lung a pieselor, nu trebuie 
să vă faceți nicio grijă. 
Gama de Piese Originale 
Volkswagen, SEAT, Skoda 
vă oferă soluția potrivită 
pentru orice cerință. 
Gama de Piese Originale 
Volkswagen, SEAT, Skoda 
este completată de Pachetele 
Economy. Această soluție, 
având la bază valoarea 
actuală, este destinată 
tuturor reparațiilor de uzură 
pentru autovehiculele mai 
vechi de 5 ani •

Personalul înalt calificat, echipamentul  
de ultimă generație, dar și experiența noastră 

reprezintă siguranța serviciilor de top.

putem asigura că Piesele 
Originale Volkswagen, 
Audi, SEAT, Skoda  sunt 
mereu disponibile la timpul 
potrivit și la locul potrivit. 
Astfel eliminăm timpii de 
așteptare mari și reducem la 
minimum perioada în care 
autovehiculul dumneavoastră 
se găsește în service.

Oferta noastră de service 
pentru clienții de flotă 
include toate serviciile, 

GARANȚIA CALITĂȚII

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
ð  experți de service cu calificare superioară
ð  servicii complete dintr-o singură sursă
ð  pachete de service individualizate și cu costuri transparente
ð  prioritate absolută pentru programări ferme
ð  mobilitate maximă și customer service flexibil
ð  cel mai înalt nivel de calitate în întreaga lume
ð  reparații rapide mulțumită logisticii exclusive
ð  program de lucru extins pentru clienții de flotă
ð  furnizare de piese garantată pe termen lung
ð  gamă largă de produse, pentru toate cerințele
ð  apropiere de client, datorită rețelei mari de service-uri
ð  proces exclusiv de furnizare pentru piesele auto
ð  proces de reparație structurat optim pentru piesele vechi
ð  procese inteligente de eliminare a deșeurilor și reciclare
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DRIVE MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG DRIVE

M ercedes-Benz a 
reușit în ultima 
perioadă să-și 

întinerească gama de modele 
și, drept consecință, a 
reușit să atragă noi clienți, 
mai tineri și mai atenți la 
tendințele de design. Totul 
a început cu noua Clasa A 
și a continuat prin lansarea 
coupe-ului cu patru uși, 
CLA. Prin urmare, noul 
GLA a venit la fix, cât 
să ocupe o nișă și să mai 
inventeze un nou segment 
de piață. Și spun asta pentru 
că GLA nu este nici un SUV 
compact și nu se prea poate 
încadra nici la crossovere. 
Practic, GLA este un Clasa 
A ceva mai înălțat și ceva 

mai spațios. Dar doar atât, 
mai ales că în versiunile fără 
tracțiune integrală puntea 
motoare este cea din față. 
Nu știm exact care au fost 
raționamentele care au stat la 
baza lansării acestui model, 

dar cert este că cineva de 
la Mercedes-Benz primește 
acum laude. Pe de altă parte 
însă, în cazul de față, nu 
mă interesează câtuși de 
puțin spațiul, caracterul 
practic, emisiile poluante sau 

consumul de combustibil. 
Pur și simplu sunt, din 
punctul meu de vedere, 
irelevante. Și asta pentru 
că Mercedes-Benz GLA45 
AMG este o specie cu totul 
aparte și trebuie tratat ca 
atare. Cu atât mai mult cu 
cât pare să ascundă apucături 
de Mitsubishi Evolution.

Sub capota crosshatch-ului  
se află cel mai puternic motor 
cu patru cilindri din lume, 
iar acest lucru ar trebui să fie 
suficient pentru a te face să 
îți dai seama de posibilitățile 
GLA-ului 45 AMG. Cu un 
motor de 2,0 litri, turbo, 
GLA 45 AMG dezvoltă 
350 de cai-putere la 6.000 de 
rotații pe minut și un 

PENTRU SUFLET

Mercedes pare că a lăsat puțin deoparte rigiditatea nemțească 
și a preluat puțin din pasiunea italienilor. Altfel nu-mi dau seama 

cum au reușit să facă o astfel de mașină.

Hrană
Text: Mihai Alexandrescu  

•  
Foto: Cars Photo
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lamelele din bara față care 
taie aerul ca niște cuțite, 
toate pălesc însă în fața 
sunetului de eșapament. 
Da, GLA 45 AMG este o 
mașină agresivă din punctul 
de vedere al designului, 
dar asta nu se compară cu 

sunetul eșapamentului. În 
momentul în care ai pornit 
motorul, eșapamentul începe 
să tușească răgușit sunete 
metalice, iar când accelerezi 
sau când schimbi treptele 
la limita superioară a plajei 
de turații, lucrurile devin 

de-a dreptul dramatice. 
Și nu este un sunet artificial, 
venit prin boxele mașinii. 
Este un răcnet de putere, de 
benzină arsă și de pistoane 
încinse, acompaniat de o 
turbină care pare că trage 
tot aerul din jurul mașinii. 
Da, transmisia cu șapte 
rapoarte nu este cea mai 
rapidă din lume, dar acest 
lucru este compensat cu 
vârf și îndesat de sunetul 
turbat al evacuării. În plus, 
GLA 45 AMG dă dovadă 
de inginerie de top și de 
faptul că are un șasiu absolut 
fabulos care merită exploatat 
la maximum. Mai ales că 
tracțiunea integrală îți oferă 
toată aderența de care ai 
nevoie. Cu GLA 45 AMG 
nu este vorba despre design, 
spațiu, confort sau eficiență, 
ci despre pasiune •

Volanul, scaunele, selectorul 
transmisiei, pedalele, toate  

par să ți se potrivească la fix.

DRIVE MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG

moment motor maxim 
de 450 Nm la 2.250 de 
rotații pe minut. Tracțiunea 
integrală 4MATIC, 
transmisia automată cu 
șapte rapoarte AMG 
SPEEDSHIFT și puterea 
brută a motorului reușesc să 
îi ofere lui GLA 45 AMG 
un sprint de la 0 la 100 km/h 
în 4,8 secunde, iar mașina 
nu se va opri din accelerat 
decât la 250 km/h, atunci 
când atinge limitarea. 
Iar dacă designul este 
întotdeauna subiectiv și poate 
atrage păreri diferite, în cazul 
performanțelor dinamice nu 
prea există cale de mijloc. Pur 
și simplu, GLA 45 AMG este 
o brută, iar motorul său este 
unul dintre cele mai reușite 
propulsoare din ultimii ani. 

Jantele negre, etrierele 
vopsite în roșu, eleronul, 

MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 57.908 euro
PUTERE (CP/rpm): 360/6.000
CUPLU (Nm/rpm): 450/2.250
0-100 km/h (s): 4,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 250
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,5
EMISII CO2 (g/km): 175

EXCELENȚĂ Motorul și sunetul 
eșapamentului fac toți banii.
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DRIVE RENAULT MEGANE RS RENAULT MEGANE RS DRIVE

M ereu am fost de 
părere că Renault 
construiește cele 

mai bune hot-hatch-uri, 
indiferent dacă vorbim 
despre Twingo RS, Clio RS 
sau despre Megane RS. 
Partea mai puțin bună este 
că una dintre ele și-a pierdut 
farmecul de odinioară. Și mă 
refer aici la Clio RS. Noua 
generație pare inspirată din 
jocurile video și oferă cam 
tot aceleași recompense. 
Nu mă înțelege greșit, 
Clio RS este în continuare 
o mașină rapidă, dar nu mai 
este la fel de antrenantă. 
Fiind echipată exclusiv cu o 
transmisie automată – chiar 
dacă este una incredibilă – și 
cu un șasiu mai „moale“, 
dar și cu un motor mai 
mic, de 1,6 litri, turbo, 
Clio RS nu mai este acea 
mașină aproape perfectă. 
Da, a câștigat la partea de 
gadget-uri și echipamente 
hi-tech, dar o mașină de 
genul acesta ar trebui să 

pună un preț mai mic pe 
acest gen de recompensă. 
Tocmai din acest motiv 
m-am temut că viitorul 
Renault Megane RS ar putea 
avea aceeași soartă, mai ales 
după ce am condus această 
ediție specială: Trophy. 

Cred cu tărie că sunt 
puține mașini pe lume care 
să te încânte mai tare decât 
acest hot-hatch veritabil. 
Cu un motor de 2,0 litri, 
supraalimentat, Megane 
RS Trophy dezvoltă 275 de 
cai-putere și un moment 
motor de 370 Nm. Diferența 
de putere față de modelul 
de serie nu este foarte mare, 
dar este suficientă pentru a-i 
da lui Megane RS Trophy 
acel plus care-l transformă 
într-o mașină cu totul 
specială. Pe lângă ceva forță 
în plus, RS Trophy vine și 
cu o coloană sonoră semnată 
Akrapovic. În fapt, un 
eșapament complet din titan, 
care cântărește doar patru 
kilograme, construit de 

TOLERANȚĂ

Megane RS Trophy demonstrează din nou 
că un lucru bine făcut nu trebuie schimbat 

radical, ci doar îmbogățit pe alocuri 
cu ingrediente rare.

Text: Mihai Alexandrescu • Foto: Dragoș Savu

ZERO
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Megane RS Trophy îți aduce 
aminte că nu ai nevoie 
de prea multe sute de cai 
pentru a te distra la volan.

Anvelopele 
Michelin 
Pilot Sport 
stau pe jante 
de 19 inch și 
oferă toată 
aderența 
necesară.

compania slovenă, iar partea 
finală, „ornamentală“, este 
manufacturată din carbon. 
Mai mult, suspensia este 
„încurajată“ de amortizoarele 
reglabile, Road&Track, puse 
la dispoziție de suedezii de 
la Öhlins și pot fi setate 
manual în funcție de 
preferințele tale pentru a-ți 
asigura tot suportul de care 
ai nevoie pentru a devora 
viraje. Și asta nu e tot. 
Un diferențial cu alunecare 
limitată este prezent în 
echiparea standard pentru 
a face tot ce știe el mai bine 
astfel încât puntea față să 
ofere în permanență cel mai 
ridicat nivel de aderență. 
Și, dacă tot am adus vorba 
de aderență, Megane 
RS Trophy este echipat cu 
anvelope Michelin Pilot 
Sport Cup ce stau pe jante 
de 19 inch și suportă cu 
brio orice metodă de tortură 
la care le vei supune prin 
intermediul pedalelor și al 
volanului. 

În interior, Megane RS 
Trophy continuă să te 
încânte prin elemente demne 
de o ediție limitată. Scaunele 
superbe sunt semnate de 
RECARO, au în construcția 
lor materiale compozite 
pentru a fi cât mai ușoare și 
sunt îmbrăcate în Alcantara 
pentru o notă de exclusivism. 
Mai departe, ecranul 
sistemului multimedia se 
transformă la cerere într-
un adevărat monitor al 
performanței. R.S. Monitor 
2.0 pare preluat și el din 
jocurile video, însă oferă 
o serie de informații utile 
precum unghiul de bracaj, 
puterea folosită, valoarea 
momentului motor pus la 
lucru, dar poate fi și un 
cronometru pentru turele pe 
circuit. În plus, „monitorul“ 
afișează și date legate de 
valoarea accelerațiilor 
laterale, precum și a celor 
înregistrate în timpul 
frânării. Da, pare o jucărie 
și, din multe considerente 
chiar este, dar R.S. Monitor 
2.0 îți oferă o serie de date 
pe care nu ai avea cum altfel 
să le afli decât apelând la 

forțezi limitele. Transmisia 
manuală cu șase rapoarte 
este superbă, are o cursă 
scurtă, iar direcția este 
absolut superbă, oferindu-
ți în permanență tot 
feedback-ul de care ai nevoie. 
Iar șasiul este unul care ar 
trebui dezbrăcat de caroserie 
și expus într-un muzeu 
de artă contemporană. 
Agilitatea, viteza cu care 
mașina schimbă direcția 
de mers, forța de a accelera 
și nivelul de aderență sunt 
exemplare. Renault Megane 
RS Trophy este una dintre 
cele mai pure mașini pe 
care le-am condus în ultima 
vreme. Te conectează, te 
obosește, te lipește de scaun 
și te uimește în fiecare viraj. 
Chiar sper să nu se schimbe 
și să nu devină artificială 
doar de dragul evoluției •

DRIVE RENAULT MEGANE RS RENAULT MEGANE RS DRIVE

RENAULT  
MEGANE RS 275 TROPHY

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 28.600 euro
PUTERE (CP/rpm): 275/5.500
CUPLU (Nm/rpm): 370/3.000
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 254
0-100 km/h (s): ≥6,0
CONSUM MEDIU (l/100 km): 7,5
EMISII CO2 (g/km): 174

EXCELENȚĂ Motorul, șasiul, 
frânele Brembo și amortizoarele 
Öhlins sunt excepționale.

un sistem de monitorizare 
extrem de costisitor. 

Lăsând la o parte toate 
elementele „tehnice“ care 
îl transformă pe Megane 
RS Trophy într-o mașină 
deosebită, cel mai important 
este sentimentul pe care îl 
ai în momentul în care ai 
început să îl conduci și să îi 
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M INI pare că trece 
printr-un fel de 
criză a vârstei 

mijlocii. A ajuns deja la 
55 de ani, lovit de o criză de 
identitate și de o concurență 
destul de serioasă din partea 
celor de la Audi și de la 
Mercedes-Benz, britanicul 
s-a gândit că a venit 
momentul să se extindă. 
Așa că, acum, gama MINI 
numără nu mai puțin de 
șase modele, iar unele dintre 
ele vin și cu derivate. Exact 

BMW este cât se poate de 
inspirată în legătură cu 
marca britanică. Rețeta 
pentru MINI Cooper SD 
5 uși este destul de simplă: 
se ia un model de succes, 
general apreciat, mai ales 
sub forma motorizării 
Cooper S, se adaugă două 
uși pentru un plus de 
caracter practic, se amestecă 
la foc mic cu un motor 
diesel de 2,0 litri pentru 
un plus de eficiență, se lasă 
la copt ideea și rezultatul 

cum e și cazul modelului 
din testul nostru.

Lăsând la o parte o 
oarecare confuzie de 
nume, pentru că noul 
MINI, se cheamă, practic, 
doar MINI – principiu 
conform căruia modelul 
din testul nostru s-ar 
chema MINI 5 uși – „criza“ 
prin care trece brandul 
britanico-german ar putea 
avea două consecințe. 
Prima, deloc favorabilă, ar fi 
că afluxul de modele noi nu 

final este un model de clasă 
compactă, premium, cu 
trăsături evident britanice, 
inginerie nemțească și un 
potențial de piață cât se 
poate de ridicat.

Așa cum ziceam, 
MINI Cooper SD are sub 
capotă un motor diesel 
de 2,0 litri, ce dezvoltă 
170 de cai-putere și un 
moment motor de 360 Nm, 
disponibil de la 1.500 de 
rotații pe minut. Modelul 
nostru este echipat și cu 

s-ar materializa în vânzări 
pe măsura investițiilor, 
ceea ce nu ne-ar plăcea nici 
nouă și cu atât mai puțin 
board-ului BMW AG. Cea 
de-a doua, mai optimistă, 
este că extinderea gamei 
MINI va atrage cu sine noi 
clienți dornici să conducă o 
mașină cu personalitate, dar 
care până nu demult aveau 
la dispoziție doar două 
opțiuni din care să aleagă și 
pentru care multitudinea de 
modele noi reprezintă exact 

transmisia automată cu 
șase rapoarte, astfel că 
sprintul 0-100 km/h are 
loc în exact 7,3 secunde, 
iar viteza maximă este de 
223 km/h. Nu e deloc rău 
pentru o compactă. Mai 
ales că noul MINI, chiar 
dacă a câștigat greutatea 
celor două uși și chiar dacă 
lângă „S“ a apărut și un 
„D” este, totuși un MINI. 
Da, a devenit mai soft, 
mai orientat spre confort 
și rafinament decât spre 

ocazia pe care o așteptau 
pentru a pune mâna pe 
un MINI, care să fie mai 
practic și mai spațios, mai 
confortabil și mai puțin o 
mașină de „fițe“.

Întorcându-ne la nume, 
bucuroși că versiunie 
de motorizare mai fac 
puțină lumină în cazul 
denumirilor, mașina din 
testul nostru, MINI Cooper 
SD 5 uși, este cel mai bun 
exemplu pentru a ne face să 
credem că strategia grupului 

distracție motorizată – iar 
acesta este cazul tuturor 
versiunilor de motorizare, 
nu doar cazul acesteia – 
dar, dacă îl tratezi ca pe o 
compactă, MINI Cooper 
SD 5 uși merge al dracului 
de bine. Direcția este 
rapidă și precisă, aderența 
surprinzătoare pentru 
cei 360 Nm, iar șasiul și 
suspensia funcționează 
fără reproș. Transmisia 
automată își face treaba 
foarte bine, schimbând 

DRIVE MINI 5DR COOPER S MINI 5DR COOPER S DRIVE

fly by
E greu să apreciezi  
un model care vine  
ca o alternativă a unuia 
pe care deja îl consideri 
perfect. Mai ales când  
este vorba despre MINI.

NOT 
JUST Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu
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De la volanul unui MINI 
înțelegi foarte clar de ce 

toate Audi-urile  
arată la fel.

DRIVE MINI 5DR COOPER S MINI 5DR COOPER S DRIVE

MINI COOPER SD 5 UȘI

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 27.900 euro
PUTERE (CP/rpm): 170/4.000
CUPLU (Nm/rpm): 360/1.500
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 7,2
CONSUM URBAN (l/100 km): 223
CONSUM MEDIU (l/100 km): 4,1
EMISII CO2 (g/km): 107

EXCELENȚĂ Un motor puternic, 
economic și rafinat.

treptele exact atunci când 
trebuie, rapid și discret. 
Pe de altă parte, cei care 
își doreau ca noul MINI 
să fie la fel de plăcut ca 
vechiul MINI, vor fi puțin 
dezamăgiți. Chiar dacă 
este rapid la aproape toate 
capitolele, noul MINI nu 
mai transmite acea senzație 
atât de apreciată de fanii 

mărcii. În contrapunct, 
noile modele vor atrage 
cu siguranță noi clienți 
pentru care MINI Cooper 
SD 5 uși se va dovedi a fi 
mașina perfectă. Cu atât 
mai mult în condițiile în 
care consumul mediu este 
de 4,1 l/100 km.

În plus, noul MINI vine 
cu interior complet nou. 
Materialele sunt cât se poate 
de bune, având o calitate 

care poate să justifice fără 
probleme prețul mașinii, 
iar niveul dotărilor este 
mult mai cuprinzător 
decât în cazul generațiilor 
precedente. 

MINI Cooper SD, în 
varianta cu 5 uși, nu mai 
este un MINI clasic. Din 
punctul meu de vedere, 
odată cu apariția acestui 
model, britanicii au scos 
pe piață o mașină de clasă 
compactă, premium, care 
se va vinde pentru că 

arată foarte-foarte bine și 
pentru că acum oferă și 
caracter practic, și spațiu, 
și consum redus, dar și un 
interior de calitate, așa cum 
îi șade bine unui model 
cu pretenții. Iar fanii cei 
mai aprigi ai mărcii se pot 
consola cu gândul că MINI, 
spre deosebire de Porsche, 
nu a scos încă un SUV 
sau un crossover diesel, cu 
tracțiune integrală, care 
să iște discuții oarecum 
neortodoxe. Asta dacă nu 
luam în calcul modelul 
Countryman… •

Locație foto: Parcarea Ciclop 
București, Bulevardul Magheru, nr. 6-8
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DRIVE REANAULT TWIZY REANAULT TWIZY DRIVE

REANAULT TWIZY 80

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):  
de la 7.700 euro
PUTERE (CP/rpm): 17
CUPLU (Nm/rpm): 57
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 80

EXCELENȚĂ Faptul că Renault 
Twizy are un cuplu maxim de 
57 Nm îl face să fie destul de 
agil, mai ales că nimeni nu te va 
provoca la o „liniuță“.

C e caută un Renault 
Twizy pe circuit? Ei 
bine, nici noi nu știm 

exact ce căuta acolo și nici 
nu putem spune că a găsit 
ceva. În afară de distracție. 
Da, e puțin forțat, însă la 
început de decembrie, pe un 
vânt teribil și o temperatură 
aproape de zero grade, 
mersul prin oraș, cu o mașină 
fără geamuri chiar nu e cea 
mai bună alegere pentru 
sănătatea ta. Da, e adevărat, 
Renault Twizy poate avea 
și geamuri, însă mașina din 
testul nostru nu are, așa 
că am hotărât că, dacă tot 
trebuie să înghețăm, măcar 
să o facem pe un circuit. 
Acum ar trebui să îți spun 
o serie de date tehnice, 
precum 0-100 km/h, viteză 
maximă, cuplu, cai-putere 
și alte asemenea, însă nu 
prea pot. În primul rând 
pentru că Renault Twizy 
nu atinge 100 km/h, se 
oprește la 80 km/h. Dar 
are o autonomie de 60 de 
kilometri. Chiar și pe circuit. 
De fapt, cu atât mai mult 
pe circuit unde frânările 
sunt mai „violente“. În al 
doilea rând, Twizy este o 
mașină complet electrică, cu 
„ștecher“, care se încarcă la 
orice priză. Vine la pachet cu 
un motor electric de 13 kW 
(aproximativ 17 cai-putere) 

și cu un moment motor de 
57 Nm, dar și cu tracțiune 
spate, precum și cu un șasiu 
„conceput“ de divizia Renault 
Sport. Iar, pentru că Twizy 
cântărește 474 de kilograme, 
pe circuit lucrurile nu sunt 
deloc plictisitoare. Dar, din 
nou, scopul lui Twizy este cu 
totul altul.

Serios vorbind, Renault 
Twizy este una dintre cele 
mai distractive, utile și 
practice opțiuni în ceea ce 
privește transportul urban. 
Are o autonomie suficient de 
mare pentru o zi obișnuită 
de muncă, are două locuri, se 
parchează oriunde, se încarcă 
repede și cu siguranță vei ieși 
în evidență la semafor. Și nu 
consumă nici măcar un strop 
de benzină și nu produce nici 
măcar un gram de emisii 
poluante. Pentru mine, 
Twizy este începutul unei noi 
ere a mobilității urbane. •

Renault Twizy este o 
încercare de a face 
lumea mai bună, mai 
eco, mai prietenoasă și 
mai atentă cu mediul. 
Și totuși, nu pare o în-
cercare foarte serioasă, 

nu?

Text: Andrei Barbu  
•  

Foto: Dragoș Savu

POWER TO THE

PEOPLE



DRIVE JAGUAR XF JAGUAR XF DRIVE

U neori, sufletul 
învinge puterea 
raționalului de a 

despica firul în patru și de 
a face alegerea „corectă“. 
Uneori, faptele concrete, 
cifrele și datele măsurabile 
sunt învinse de instinct. 
Dar acest lucru nu se 
întâmplă foarte des și cu 
atât mai rar atunci când 
vine vorba despre mașini, 
întrucât fiecare prezentare 
a unui model vine însoțită 
de specificații clare: putere, 
cuplu, consum, accelerație, 
viteză maximă, lungime, 
lățime, ampatament, 
distanță de frânare și 
multe-multe altele. Și atunci, 
ce șanse are un Jaguar 
împotriva rivalilor germani 
atât de bine pregătiți tehnic? 

Sir William Lyons, 
fondatorul mărcii britanice, 
a declarat la un moment dat: 
„Nu te costă cu nimic în 
plus să construiești o mașină 
frumoasă.“ Dacă a avut 
dreptate sau nu, rămâne de 
văzut, însă Jaguar a păstrat 
acest principiu și tocmai din 
acest motiv marca britanică 

se poate lupta cu rivalii săi 
germani. Pentru că nu se 
bazează doar pe tehnică 
impecabilă. Un Jaguar nu 
înseamnă neapărat alegerea 
corectă, „matematică“, 
pragmatică. Un Jaguar 
țintește către sufletul tău, îți 
pune la treabă instinctul și 
simțurile. Te cucerește prin 
design, printr-o abordare 
diferită. Cel puțin asta 
încearcă să facă. 

Totuși, oricât de 
frumoasă ar fi o mașină, 
oricât de bine desenată și 
indiferent de personalitatea 
ei, nu poate învinge 
raționalul doar prin „vorbe“. 
Trebuie să demonstreze și 
prin fapte, trebuie să aducă 
în favoarea sa și o serie de 
argumente logice, ce au la 
bază o fundație solidă. 

Jaguar-ul din testul 
nostru nu este cel mai nou. 
Nici cel mai scump, nici 
cel mai incitant, nici cel 
mai puternic și nici cel mai 
frumos Jaguar. Este însă 
unul care se luptă într-o clasă 
în care clienții sunt dintre 
cei mai calculați. În clasa 

business, concurența vine 
din partea BMW-ului Seria 
5, a lui Mercedes-Benz Clasa 
E și din partea Audi-ului 
A6. Toți cei trei rivali sunt 
aproape perfecți, iar BMW 

Seria 5 poate fi considerat 
etalonul în această clasă. Prin 
urmare, XF-ul trebuie să 
scoată din mânecă toți așii. 

Sub capota XF-ului 
2.2D stă un motor cu patru 
cilindri, de 2,2 litri, ce 
dezvoltă 190 de cai-putere 

și un moment motor de 
450 Nm. Transmisia 
este una automată cu opt 
rapoarte, accelerația de 
la 0 la 100 km/h dureză 
8,5 secunde, iar viteza 

maximă este de 225 km/h, 
în timp ce consumul 
mediu de combustibil este 
de 5,4 l/100 km. Tehnic, 
XF 2.2D sună bine. Foarte 
bine chiar. Cu toate acestea, 
pe hârtie, XF 2.2D este 
învins de fiecare dintre 
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INSTINCT
Cu un caracter unic, elegant și matur, Jaguar XF 
face apel la simțuri și te transpune într-un grup 

select, al celor care se bazează pe intuiție.

Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș SavuGENTLEMAN’S CAR
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rivalii săi. Nu cu mult, 
dar în această clasă chiar 
și cea mai mică diferență 
poate înclina balanța în 
favoarea unui model sau a 
altuia. Prin urmare, cum 
și cu ce anulează XF-ul  
superioritatea tehnică 
a rivalilor săi la nivel 
matematic? În primul rând, 
prin preț. XF-ul rămâne 
modelul cu cel mai mic 
preț de achiziție din clasă. 
În al doilea rând prin felul 
în care te face să te simți 
la volanul său. Lăsând la 
o parte designul exterior, 
XF-ul îți încântă simțurile 
odată ce te-ai urcat în 
scaunul șoferului. Selectorul 
transmisiei se ridică din 
consolă și ți se așează în 
palmă, gurile de ventilație 
încep un dans armonios și 
se deschid simultat, imediat 
ce ai apăsat butonul de 
start. Deși nu mai sunt noi, 
aceste detalii nu încetează 
să impresioneze. Iar cum 
această desfășurare de forțe 
are loc chiar de la primul 
contact cu mașina, e clar că 
Jaguar pune accent pe prima 
impresie. Pe urmă, XF-ul te 
invită să-l conduci. Nu este 
foarte puternic, dar are cel 
mai mare cuplu din clasă, iar 
acest lucru se simte. În plus, 
mașina pare mai agilă și mai 
ușoară decât rivalii săi, cu 
toate că datele tehnice le dau 

câștig de cauză germanilor. 
Volanul, padelele de pe 
volan, poziția din scaun, 
totul ți pe potrivește ca o 
mănușă în XF. Iar sunetul 
motorului este departe de cel 
al unui diesel clasic, astfel 
că nivelul de rafinament 
este la cote ridicate, la fel și 
cel al confortului. Singurul 
lucru mai puțin plăcut este 
sistemul multimedia, cel 
prin intermediul căruia 
poți controla aproape toate 
funcțiile mașinii, de la 
sistemul de climatizare, până 

la cel de navigație. Totul se 
întâmplă prin intermediul 
unui ecran tactil, iar interfața 
este una destul de greoaie, 
mai ales că ecranul nu 
este foarte „responsive“ la 
atingerile tale. Pe de altă 
parte modelul din test este 
din generația „veche“, iar 
aceste lucruri probabil că sunt 
mult îmbunătățite pentru 
noul XF. Cel puțin așa sper. 
Partea bună este că mașina de 
test este „la vânzare“ și are un 
preț de sub 40.000 de euro, 
cu tot cu TVA •

DRIVE JAGUAR XF JAGUAR XF DRIVE

JAGUAR XF 2.2D (MY 2012)

DATE TEHNICE
PREȚ DE LISTĂ (cu TVA): 59.612 euro
PREȚ DE VÂNZARE (cu TVA): 39.420 euro
PUTERE (CP/rpm): 190/3.500
CUPLU (Nm/rpm): 450/2.000
0-100 km/h (s): 8,5
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 225
CONSUM MEDIU (l/100 km): 5,4
EMISII CO2 (g/km): 149

EXCELENȚĂ Valoarea cuplului 
motor este impersioantă, la fel și 
accelerațiile în reprize.

Jaguar XF nu o să își ia 
zborul, dar designul său 
este înălțător. Iar noua 

generație vine cu o serie de 
upgrade-uri importante.
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FEATURE FEATURE

V olvo XC90 a fost, 
probabil, una 
dintre cele mai 

așteptate mașini ale anului, 
iar după un 2014 în care 
suedezii ne-au asaltat cu tot 
felul de teasere, a sosit și 
momentul mult așteptat.

Noul SUV se remarcă, 
în primul rând, printr-un 
design sofisticat, elegant 
și rafinat. Fără să epateze, 

noul XC90 este o mașină 
care îți atrage atenția într-un 
mod natural, admirativ. 
Pus față în față cu rivalii 
germani, noul Volvo 
reușește să se detașeze prin 
prisma designului curat, 
fără brizbrizuri, iar asta e 
dovada că suedezii nu au 
așteptat degeaba atâta timp 
până să lanseze modelul de 
vârf al gamei.

În al doilea rând, noul 
XC90 îți atrage atenția prin 
versiunile de motorizare 
pe care le oferă, deoarece 
este singurul SUV din 
această clasă ce oferă numai 
motorizări de 2,0 litri. 
Versiunea de „bază“ este 
un diesel de 2,0 litri, ce 
dezvoltă o putere maximă 
de 225 de cai-putere și 
un moment motor de 
470 Nm. În combinație 
cu sistemul de tracțiune 
integrală, dar și ajutat de 
noua transmisie automată 
cu opt rapoarte, XC90 D5 
AWD accelerează de la 
0-100 km/h în 7,8 secunde 
și are o viteză maximă 
de 220 km/h, în timp ce 
consumul mediu este de 
5,8 l/100 km. Surprinzător 
este faptul că, în cazul 
acestei versiuni, noul XC90 
este mai rapid decât rivalul 
său direct, BMW X5 25d 
xDrive. Aceasta este de altfel 
și singura motorizare diesel 
disponibilă la acest moment 
pentru XC90 și are un preț 

de pornire de 55.882 de 
euro, cu TVA.

Prima motorizare pe 
benzină este T6 AWD, 
ce dezvoltă 320 de cai-
putere și 400 Nm, tot 
dintr-un motor de 2,0 litri. 
În cazul acestei versiuni, 
sprintul 0-100 km/h 
durează 6,9 secunde, viteza 
maximă este de 230 km/h 
și consumul mediu de 
7,7 l/100 km. Prețul de 
pornire pentru XC90 T6 
AWD este de 59.976 euro, 
cu tot cu TVA. 

În final, versiunea de 
top este un Plug-In Hybrid 
ce combină un motor pe 
benzină de 2,0 litri cu unul 
electric, astfel încât puterea 
maximă este de 400 CP, iar 
momentul motor este de 
640 Nm. În acest caz, XC90 
accelerează până la 100 km/h 
în 6,0 secunde, iar consumul 
de combustibil în regim mixt 
este de 2,7 l/100 km. XC90 
T8 Twin Engine are un preț 
de pornire de 78.465 euro, 
cu TVA inclus •

Noul SUV al suedezilor 
intră într-un segment de 
piață dominat până acum 
de nemți, dar pare să aibă 
toate atuurile pentru a 

face față concurenței.

Text: Cosmin Barbu • Foto: Volvo

Versiunea Plug-In Hybrid oferă cel mai 
bun consum de combustibil din această 
clasă, dar vine la pachet și cu 400 CP.

A MERITAT
AȘTEPTAREA
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Sony QX1 este practic o extensie a 
smartphone-ului tău, pe care îl va 
transforma într-un veritabil aparat 
foto cu obiective inter schim babile. 
Are la bază un senzor CMOS, de 
20,1 mpx, și este compatibil cu 
toate obiectivele Sony cu montură 
E, permite fotografierea RAW, are 
un bliț pop-up și poate filma Full 

HD la 30 fps.
Preț: 1.299 RON

JawBone Up24 este una dintre cele mai in-
teligente și ușor de utilizat device-uri pen-
tru a-ți monitoriza activitățile fizice, dar și 
somnul. Se conectează prin Bluetooth cu 
orice smartphone, știe să te motiveze, dar și 
să te anunțe când ai stat prea mult și are și 
o alarmă inteligentă care te va trezi atunci 

când ciclul tău de somn este complet.
Preț: 675 RON

The Bradley este un ceas tactil, dese-
nat de compania americană de design 
Eone și gândit pentru a fi purtat la orice 
ocazie. Ceasul conține un magnet care 
rotește cele două bile atfel încât poți să 
știi cât este ora fără să te uiți neapărat la 

ceas. În plus, carcasa este din titan.
Preț: 1.100 RON

Casca 
ERA JawBone se  laudă 

cu faptul că este cea mai 
ușoară, cea mai mică și cea 

mai confortabilă cască  hands free 
și că reușește, folosind diverse trucuri 

inginerești, să ofere cea mai clară conversație cu 
putință, indiferent de cât de mult zgomot e în jurul 

tău. Tot ce știm noi e că arată foarte, foarte bine.
Preț: 446 RON

Big JamBox te scapă de cabluri, 
de stații de docare sau de prize 
și are o autonomie de 15 ore. 
Big JamBox este o boxă audio 
extrem de bine desenată, care se 
conectează cu telefonul, tableta 
sau laptopul tău prin Bluetooth 
și va reda cu claritate muzica ta 

preferată. 
Preț: 980 RON

NEW STUFF
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STARCAR

N oul Mercedes-Benz 
CLA Shooting 
Brake are o lungime 

de 4.630 mm, o lățime de 
1.777 mm și o înălțime 
de 1.435 mm și va intra în 
vânzare în luna ianuarie 
a anului viitor, în timp ce 
primele comenzi vor putea fi 
onorate nu mai devreme de 
luna martie 2105.

La momentul lansării, 
CLA a fost cea mai 
aerodinamică mașină aflată 
în producția de serie, cu 
un coeficient aerodinamic 
de 0,22. Noul Mercedes-
Benz CLA Shooting Brake 
nu este departe și are un 
coeficient aerodinamic de 
0,26. Gama de propulsoare 
este și ea generoasă chiar 
de la momentul punerii în 
vânzare și cuprinde două 

variante diesel și trei pe 
benzină. Dintre acestea, 
versiunea CLA Shooting 
Brake 200 CDI se remarcă 
prin eficiență și promite un 
consum mediu de numai 
3,9 l/100 km, dar și o viteză 
maximă de 215 km/h. Toate 
versiunile de motorizare 
vor fi echipate în standard 
cu sistem Start/Stop, iar 
sistemul de tracțiune 
integrală 4MATIC va fi 
disponibil de la lansare 
pentru versiunea CLA 
Shooting Brake 250 
4MATIC și CLA Shooting 
Brake 250 Sport 4MATIC.

Va fi disponibilă 
și o versiune AMG a 
noului Mercedes-Benz 
CLA Shooting Brake, 
care are la bază aceeași 
motorizare turbo de 

2,0 litri ce echipează deja 
modelele A45 AMG, 
CLA45 AMG și GLA45 
AMG. Mercedes-Benz 
CLA45 AMG Shooting 
Brake va dezvolta și el o 
putere maximă de 360 CP 
și un moment motor de 
450 Nm și va fi echipat 
cu transmisia automată 

cu șapte rapoarte AMG 
SPEEDSHIFT DCT 7. 
În aceste condiții CLA45 
AMG Shooting Brake 
accelerează de la 0 la 
100 km/h în 4,7 secunde, 
are o viteză maximă de 
250 km/h și, oficial, 
consumă doar 6,9 l/100 km 
în regim mixt •

êêêêê

CLA Shooting Brake

Mercedes-Benz






