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Un nou Început
N O U L VOLVO XC 90
MAD E BY SWED EN
Este cel mai sigur model Volvo construit vreodată.
Și totodată, un pas important pentru a îndeplini viziunea
noastră ca până în anul 2020 nimeni să nu mai fie
rănit grav la volanul unui Volvo.
Cu noile motorizări Drive-E vei cunoaște cu adevărat ce
înseamnă performanța și eficiența, iar versiunea plug-in hybrid
îți oferă 407 CP, cu un consum mediu de 2,1 l/100 km.
Află mai multe despre noul Volvo XC90 accesând site-ul
www.volvocars.ro sau vizitând cel mai apropiat dealer Volvo.
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EDITORIAL
Electricitate
SAU

hibridizare?
Tendințele eco ale momentului
ne fac pe toți să ridicăm un
ochi mai atent și să ciulim o
ureche spre mașina prietenoasă
cu mediul. Întrebarea însă
rămâne: suntem pregătiți
pentru schimbare?

N

„Nu contează dacă tu conduci
un hibrid sau un SUV.
Atunci când te îndrepți
spre o prăpastie,
trebuie să schimbi direcția.“
Barack Obama

u e un secret pentru nimeni că lumea din jurul
nostru trece prin transformări puternice.
Lente, care nu se fac simțite de la zi la zi, dar
care totuși sunt perceptibile de noi toți și, ce e
cel mai important, ele sunt ireversibile. Sigur, nu
putem acum să aruncăm în totalitate vina
asupra mașinilor personale pentru încălzirea
globală sau pentru întreaga poluare din marile
orașe. Pe de altă parte, pe lângă industrializarea
masivă, automobilele joacă totuși un rol important, dar negativ, în relația dintre noi și mediu.
De aici până la automobilele electrice sau hibride
nu a fost nevoie decât de o idee și de curaj pentru ca marii producători auto să facă pasul mai
departe în încercarea de a ne oferi metode alternative de alimentare pentru mașinile noastre.
Practic, în momentul de față aproape fiecare
producător auto are în portofoliul său măcar
un model hibrid, dacă nu chiar unul plug-in
hybrid, pentru ca cei mai atenți și mai curajoși
să ofere mașini complet electrice. Dar, cum noi
suntem destul de reticenți la schimbare și destul de neîncrezători în cuvintele frumoase ale
oamenilor de marketing, nu ne lăsăm convinși
că o mașină „eco“ este soluția potrivită. Sau cel
puțin nu încă. Nu chiar acum. Și greșim.
Poate încă un automobil complet electric nu
este cea mai bună soluție în România, dar acest
lucru nu se întâmplă din cauza mașinii. Infrastructura necesară încărcării este într‑un stadiu incipient, și chiar dacă acum ai la dispoziție
stații de încărcare în câteva puncte, cu precădere în parcările câtorva supermarket-uri
– două exemple fiind Kaufland și Mega Image –
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lucrurile nu sunt foarte încurajatoare pentru
cine ia în calcul achiziția unui model electric.
Pe de altă parte statul subvenționează cu o
sumă frumușică această achiziție, iar marea
majoritate a modelelor disponibile acum pe
piață îți oferă o autonomie suficient de mare
pentru mai toate deplasările urbane sau chiar
extraurbane. Gândește-te doar, de câte ori parcurgi mai mult de 100 de kilometri pe zi? Nu se
prea întâmplă, nu? Eu, de exemplu, parcurg în
medie puțin sub 30 de kilometri pe zi, ceea ce
înseamnă că m-aș descurca foarte bine și cu o
mașină de tip plug-in hyrbid pe care aș putea să
o folosesc în modul electric în fiecare zi a deplasărilor din oraș. Recunosc, o „electrică 100%“
nu poate să fie singura ta mașină, pentru că
la un momenat îți vei dori să mergi la mare,
la munte sau în vacanță. Dar una de tip plug-in
hyrid împacă pe toate lumea. Are o autonomie
suficient de mare pentru ca în oraș să rulezi în
modul exclusiv electric, iar atunci când pleci
la drum întins te poți folosi fără probleme
de motorul convențional. Modelele de genul
acesta se regăsesc în portofoliile producătorilor importanți, iar Volvo, BMW, Volkswagen,
Toyota sau Lexus sunt doar câteva exemple.
Răspunsul la întrebarea de mai sus, cel
puțin pentru realitatea noastră se regăsește în
soluția de compromis care poartă numele de
plug-in hybrid. În viitor însă, probabil că electricitatea auto va câștiga din ce în ce mai mult
curaj. Până atunci însă, cred că trebuie să ne
mulțumim cu mașini care se alimentează și
la priză, și la pompă.

de
Andrei
Barbu
LADIESINMOTION
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FASHION & STYLE

boutique
ȘIC DE

Cercei, brățară și colier
Follie Follie. Disponibile
în magazinele Follie Follie
și în rețeaua magazinelor
Collective. Preț la cerere.

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

Geantă din piele.
Disponibilă
în magazinul
Brunello Cucinelli
de pe Calea
Dorobanților,
nr. 198.
Preț la cerere.

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

Noul parfum LA DIVA este disponibil
în parfumerii începând din luna aprilie.
EDP 50ml. Preț: 258 RON

Inele. Disponibile
în rețeaua
magazinelor
Pandora.
Preț la cerere.

Pantofi stiletto de la
Casadei. Disponibili în
magazinul Distinto de
pe Calea Dorobanților,
nr. 133. Preț la cerere.

Pantofi din piele, fără toc.
Disponibili în magazinul
Brunello Cucinelli de pe
Calea Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.

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

Parfum Jimmy Choo.
Disponibil în rețeaua
magazinelor Sephora.
EDT 100 ml. Preț: 489 RON
Ceas Vacheron Constantin.
Disponibil în magazinul
Helvetia de pe Calea
Victoriei, nr. 68-70, sect. 1,
București. Preț la cerere.

Ceas Piaget. Disponibil în magazinul
Helvetia de pe Calea Victoriei, nr. 68-70,
sect. 1, București. Preț la cerere.
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PROFIL SKODA FABIA

Culorile

PERSONALIT~}II
TALE
Culorile sunt o formă de limbaj. Ele pot fi folosite pentru
a exprima identitatea și stilul nostru. Culorile transmit
emoții diferite, conturează trăsături și preferințe. Ne ajută
să ne definim, motiv pentru care sunt un factor important
și în alegerea mașinii. De aceea, Skoda oferă pentru noua
generație Fabia 125 de combinații de culori, pentru a
reflecta un spectru cel puțin la fel de mare de personalități.
text de Alex Buțu

fotografii: Skoda

N

oua gamă de modele Skoda Fabia, oferite în format
hatchback, Combi și Combi ScoutLine, propune un
design modern, dinamic, dar, mai presus de atât,
emoțional. Citadina este primul model de serie care adoptă
noul limbaj de design prezentat de avangardistul concept
Skoda VisionC, cel care prefigurează identitatea viitoarelor
modele ale mărcii din Cehia.
Jozef Kabaň, designerul șef Skoda, explică: „În dezvoltarea
celei de-a treia generații Fabia am pus accent pe sportivitate și un
look cu totul proaspăt. Rezultatul este o mașină tânără, fresh și
modernă, ridicând standardele pentru segmentul ei. Am proiectat
inițial proporțiile mai ferme ale vehiculului. Am introdus muchii
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Noua Fabia este
oferită în format
de hatchback
cosmopolit sau
Combi familist.

ascuțite, linii clare și elemente cristaline.
Astfel, am obținut un contrast mai
accentuat și un puternic joc de lumini și
umbre. Toate acestea oferă mașinii un
caracter aparte și încredere în sine.“
Personalitatea și încrederea în sine
rezidă și în faptul că noua Skoda Fabia are
o abilitatea asemănătoare unui cameleon
de a prelua identitatea fiecărui client.
Acest lucru este posibil deoarece oferă nu
mai puțin de 125 de combinații de culori.
Astfel, Fabia este precum o pânză albă,
iar clientul este pictorul care ilustrează pe
ea tabloul identității sale.
Pentru caroserie sunt propuse
15 culori, iar plafonul, oglinzile
LADIESINMOTION

Jantele, carcasele
oglinzilor și
plafonul pot avea
culori diferite
caroseriei.
LADIESINMOTION.RO

exterioare și jantele pot avea culori
diferite. Habitaclul poate fi personalizat
prin selectarea unei varietăți și
combinații de culori pentru tapițerie
sau inserțiile de plastic de pe planșa de
bord, portiere sau volan. De exemplu, în
echiparea Ambition există alternative de
tapițerie pentru scaune și banchetă care
combină materiale textile de culoare
PRIMĂVARĂ 2016 � 15

PROFIL SKODA FABIA
albastră sau roșie, cu cele gri și neagre.
Varianta Style asortează materiale
bej cu cele negre, iar aspectul elegant
poate fi completat și de alegerea unor
cusături cu formă de romb, regăsite și
la scaunele sport. Elementele de plastic
pot și ele selectate inclusiv în culoare
albă sau negru lucios stil Piano Black.
Cu alte cuvinte panourile de bord,
oglinzile exterioare și plafonul pot avea
aceeași culoare, în timp ce pentru restul
caroseriei și pentru porțiuni din tapițerie
se poate alege culoarea roșie. Este un joc
de culori care permite fiecărui client
să configureze identitatea pe care o
dorește pentru mașina sa. Opțiunile de
personalizare continuă cu posibilitatea
lipirii unor folii imprimate cu orice
design sau imagine pe panourile de
plastic de pe planșa de bord. Este un

Fiind propusă în 125 de combinații
de culori posibile, Skoda Fabia este
precum un cameleon care preia
culoarea personalității fiecărui client.

Fabia a fost sursă
de inspirație
pentru artistul
în graffiti
Armando Gomes.
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element simplu, dar care poate fi încărcat
cu foarte multă intimitate, deoarece
aceste folii pot ilustra și o poză cu cei
dragi, cum ar fi familia sau prietenii.
Legenda mărcii Skoda este strâns
legată și de tradiția îndelungată în
motorsport, una dintre cele mai
importante reușite fiind dubla victorie la
clasa de până în 1.300 cmc a modelului
130 RS în Raliul Monte Carlo din
1977. Skoda a exaltat constant inimile
împătimiților de raliuri, iar astăzi face
parte din elita raliurilor cu modelul
de competiții Fabia R5. Acest caracter
sportiv a fost transformat și într-o
versiune de echipare care poartă numele
faimosului raliu de la Monte Carlo.
Astfel, Fabia și Fabia Combi sunt
disponibile în variante Monte Carlo
distinse prin roșul aprins în care este
vopsită caroseria și prin elementele de
culoare neagră. Pe lângă suspensiile sport
opționale, Fabia Monte Carlo are jante
de 16 sau 17 inci negre, luneta, geamurile
laterale din spate și plafonul panoramic
vitrat cu tentă închisă. La interior
predomină tot culoarea neagră a
tapițeriei, iar elementele sportive sunt
volanul îmbrăcat în piele și scaunele cu
profile speciale.
Tot un look sportiv oferă și pachetul
de accesorii din colecția Red & Grey Plus
pentru modelele Fabia și Fabia Combi.
În acest caz caroseria este vopsită în alb și
străbătută pe capotă, plafon și hayon de
LADIESINMOTION

dungi roșii și gri, iar jantele Savio de 17 inci și carcasele oglinzilor
pot fi vopsite în roșu sau negru.
Pentru a pune în evidență paleta uriașă de opțiuni cromatice
disponibile pentru personalizarea modelelor Fabia, precum și
stilul său urban modern, Skoda a apelat la artistul în graffiti
Armando Gomes. Împreună cu acesta a fost creat proiectul
special denumit Fabia Street Art. Rezultatul a fost un exemplar
unic care poate fi numit un exponat de artă pe patru roți. Prin
versatilitatea sa cromatică, noua Fabia s-a dovedit a fi o sursă
de inspirație care a stimulat imaginația debordantă a artistului
portughez, considerat unul dintre cei mai influenți creatori
de graffiti din lume. Proiectul Fabia Street Art a fost realizat
în Lisabona. Într-o primă fază Armando Gomes a trasat un
adevărat labirint de forme geometrice diverse. Apoi, acestea au
fost sprayate într-o explozie de culori. Jurnaliști internaționali
din domeniul lifestyle au participat la lansarea modelului
testând exemplarul personalizat de Armando Gomes.
Nu în cele din urmă, pentru un look care inspiră un spirit
de aventură, Skoda propune versiunea Fabia Combi ScoutLine.
Aceasta este disponibilă cu același spectru de culori regăsit la
celelalte modele Fabia, însă se distinge prin stilul de off-roader
pe care îl denotă elemente precum bandourile din plastic negru
cu finisaj mat. Acestea protejează spoilerele, pragurile și pasajele
roților și sunt completate de scuturile metalice argintii încorporate
în spoilere. Pentru o asortare completă și carcasele oglinzilor pot
avea aceeași nuanță de argintiu ca și scuturile. Aceste elemente nu
au doar rol estetic, ele protejând caroseria de zgârieturi.

LADIESINMOTION.RO

Pe panourile
de plastic
de pe planșa de
bord pot fi lipite
folii cu imagini
personalizate.
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ust
J
for him

Butoni
Babette
Wasserman
for Trends
By Adina Buzatu.
Disponibili în
magazine.
Preț la cerere.

Pantofi cu cataramă,
din piele întoarsă.
Disponibili în
magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea
Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.

Geacă din piele
întoarsă. Disponibilă
în magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea
Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.

Blugi for
Trends By
Adina Buzatu.
Disponibili în
magazine.
Preț la cerere.

Parfum Gentlemen Only Casual.
Disponibil în toate parfumeriile
selective. EDP 50ml. Preț: 288 RON

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

Ceas Radiomir
Panerai. Disponibil
în magazinul
Helvetia de pe Calea
Victoriei, nr. 68-70,
sect. 1, București.
Preț la cerere.

Ceas Tissot. Disponibil
în rețeaua magazinelor
Cellini. Preț la cerere.
Brățară Canali.
Disponibilă în magazinul
de pe Calea Dorobanților.

Portofel.
Disponibil în
magazinul
Brunello
Cucinelli
de pe Calea
Dorobanților,
nr. 198.
Preț la cerere.
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FASHION & STYLE
Creadictive. Pictură creativă pe articole vestimentare (tricouri, maieuri,
bluze, rochii), realizată manual, din culori speciale pentru textile.
Hand made art. Tel.: 0726 99 33 28. www.facebook.com/Creadictive
Geantă sport casual. Disponibilă
în magazinul Brunello Cucinelli de pe
Calea Dorobanților, nr. 198. Preț la cerere.

ust
J
for her

Ceas Piaget. Disponibil
în magazinul Helvetia
de pe Calea Victoriei,
nr. 68-70, sect. 1,
București. Preț la cerere.

Bijuterii. Disponibile în
rețeaua magazinelor
Pantora. Preț la cerere.

Pantaloni
bej cu
buzunare.
Disponibili
în magazinele
Stefanel.
Preț la cerere.

Bluză din blană
fără mâneci
Brunello Cucinelli.
Disponibilă în
magazinul
Brunello
Cucinelli
de pe Calea
Dorobanților,
nr. 198.
Preț la cerere.

Teneși sport casual. Disponibili în
magazinul Brunello Cucinelli de
pe Calea Dorobanților, nr. 198.
Preț la cerere.
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Eau de néroli doré și Eau de
rhubarbe écarlate. Disponibile
în parfumerii începând din
luna aprilie. Eau de cologne
100ml. Preț: 433 RON
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ADINA BUZATU & RENAULT TALISMAN

Sim]ul
PERSONALIT~}II

ON E
PERFECT
MATCH

A avea stil înseamnă a înțelege toate laturile personalității
tale. Pentru a discuta despre acest simț stilistic i-am făcut
cunoștință Adinei Buzatu, unul dintre cei mai apreciați
stiliști români și totodată un om de afaceri de succes,
cu versatilul și carismaticul Renault Talisman.
text de Alex Buțu / fotografii de Dragoș Savu
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ADINA BUZATU & RENAULT TALISMAN

S
Locație: Afi Palace Cotroceni
Vestimentație proprie
Hair stylist: Sara Studio
Make-up: Mihaela Vasile

pre deosebire de sobrietatea uneori fadă a
sedan‑urilor germane din clasa medie, Renault
Talisman oferă o interpretare carismatică. Aspectul
general oferă prestanța potrivită și necesară unui om
de afaceri. Însă personalitatea este stilată, datorită
unor elemente care o fac inconfundabilă. De exemplu, farurile
cu tehnologie LED au formă avangardistă, dar se integrează
în ansamblul elegant al caroseriei. Este de înțeles de ce Adina
Buzatu, unul dintre cei mai respectați stiliști români, a
rezonat cu Renault Talisman. Ne-a oferit o explicație pe care o
recomandăm drept lecție de bun gust: „Mulți confundă a avea
stil cu a epata. Mașina nu o cumperi pentru alții, ci pentru tine.
Renault Talisman îmi place fiindcă este stilat, dar nu atrage
atenția asupra ta într-un mod ostentativ.“
Adina punctează și argumente care țin de confort, utilitate
și siguranță. Ne spune că deseori are cu ea mai multe seturi de
haine pentru clienți, pictoriale sau întâlniri, iar pentru acest
lucru Talisman ar fi potrivit mulțumită portbagajului foarte
voluminos (608 litri), care se poate deschide și fără a folosi
mâinile, în cazul în care acestea sunt ocupate.
Renault Talisman oferă și unul dintre cele mai generoase
spaţii din segment pentru genunchii pasagerilor din spate.
Iar scaunele din față pot avea opțional reglaj pe 10 direcții,
precum și funcții de ventilare, încălzire și masaj. Suspensiile
controlate și reglabile electronic contribuie la nivelul de confort
ridicat pe care îl asigură sedanul francez. Iar sistemul 4Control
cu patru roți directoare, disponibil în funcție de nivelul de
echipare, oferă manevrabilitate sporită la viteze mici precum și
stabilitate și agilitate în viraje și la viteze mari.
La fel cum Adina Buzatu selectează ținutele vedetelor în
funcție de context sau pentru a pune în evidență anumite
laturi ale personalității lor, sistemul Multi-Sense al lui Renault
Talisman permite selectarea modului de condus. Se pot regla
reacțiile sistemului de direcție, ale suspensiilor adaptive,
ale pedalei de accelerație sau cutiei de viteze automată EDC

Adina Buzatu și
Renault Talisman
au în comun flerul
de a combina
avangardismul
cu eleganța.

cu dublu ambreiaj. Tot prin sistemul
Multi-Sense se poate amplifica sunetul
motorului, sau se pot schimba culorile
luminilor ambientale din interior și
configuraţia instrumentelor de bord.
Așadar, Talisman joacă atât rolul
de mașină care transmite plăcerea de
a conduce, cât și pe cel de automobil
confortabil condus de șoferul personal.
„Îmi place să conduc. Însă am șofer, fiindcă
așa este mai eficient și sigur. Programul
meu zilnic este încărcat cu multe drumuri
și nu pot să pierd mult timp la volan sau
căutând locuri de parcare în aglomerația
din oraș. În drum spre o întâlnire stabilesc

Prin sistemul Multi-Sense, șoferul poate
regla comportamentul dinamic al lui
Renault Talisman pentru a favoriza un
condus sportiv, confortabil sau economic.
24 � PRIMĂVARĂ 2016
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ADINA BUZATU & RENAULT TALISMAN
altă întâlnire. Constant primesc sau
dau telefoane, schimb email-uri și asta
mi-ar distrage atenția de la condus.
Din aceste motive prefer să merg cu
șofer“, ne explică Adina Buzatu.
Articolele vestimentare din
boutique-urile Trends by Adina Buzatu
sunt recunoscute pentru croiala și
materialele impecabile. La fel, Renault
Talisman se remarcă prin rafinament,
constructorul francez apelând la
specialiștii Daimler pentru controlarea
standardului de calitate a fabricației.
În buna tradiție Renault,
Talisman a primit maximul de
5 stele în cadrul testelor de impact
desfășurate de EuroNCAP și are o
listă bogată de dotări de siguranță
și asistare a condusului, din care fac
parte avertizarea la părăsirea benzii
de rulare, sistemul de recunoaștere
a semnelor de circulație, cruise
control-ul adaptiv, funcția de frânare
automată pentru evitarea sau
reducerea severității unei coliziuni,
sistemul de manevrare automată
a mașinii în locul de parcare.
Nu în cele din urmă Talisman este
oferit cu alternative de motorizare
foarte eficiente. Sunt disponibile un
motor pe benzină TCe 200 EDC
(200 CP, consum mediu 5,8 l/100 km)
și trei diesel. dCi 160 EDC dezvoltă
160 CP și consumă 4,5 l /100 km, iar
dCi 130 produce 130 CP și necesită 3,9 l
pentru a parcurge 100 km. Motorizarea
de bază dCi 110 coboară nivelul
consumului mediu la 3,6 l/100 km și
emite doar 95 g CO2/km.

Tabletele
multimedia
R-Link 2
din planșa de bord
pot fi conectate
la internet
și intermediază
funcțiile
Multi-Sense.

RENAULT
TALISMAN DCI 110

Ecranele tactile
pot fi de 7 inch
(dispus orizontal)
sau 8,7 inch
(vertical).

INFO

PREȚ (cu TVA):
21.800 euro
PUTERE (CP/rpm):
110/4.000
CUPLU (Nm/rpm):
260/1.750
0-100 km/h (s): 11,9
CONSUM (l/100 km): 3,6
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 190
EMISII CO2 (g/km): 95
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Te cuceresc designul stilat
și sistemul Multi-Sense.
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DRIVE HYUNDAI i20 ACTIVE

Noul Hyundai i20 Active
propune o alternativă
în segmentul B,
reușind să combine nevoia
unei mașini agile în oraș
cu potențialul practic al unui
mini‑crossover, oferind în final
un pachet greu de refuzat.
text de Andrei Barbu
fotografii de Cars Photo

Partener de

N~DEJDE
28 � PRIMĂVARĂ 2016

LADIESINMOTION

Barele de
protecție față
și spate fac parte
din gama de
accesorii care te
invită spre un stil
de viață activ.

Î

n ultimii ani, Hyundai este unul dintre producătorii
auto care și-a diversificat gama de modele, utilizând
noi tehnologii, într-un segment de piață aflat într-o
permanentă creștere. Este suficient, de exemplu,
să privești noul Tucson pentru a-ți da seama de evoluția
fantastică a designului de care se bucură noile autovehicule
Hyundai. În același timp, modelele din segmentul compact și
subcompact ale producătorului propun un raport imbatabil
între performanțe, design și dotări. Hyundai i20 și-a demonstrat
LADIESINMOTION.RO

calitățile încă de la prima sa apariție,
iar noua generație duce lucrurile și mai
departe, mai ales că acum i20 Active s-a
alăturat familiei i20.
Noul Hyundai i20 Active a fost
conceput pentru persoanele cu un stil
de viață activ, pentru care mașina este
atât un mijloc de escapadă, precum și un
mijloc de transport zilnic. Cu un design
modern, care se încadrează perfect în
tendințele actuale, i20 Active este o
alternativă care iese din tiparele clasice
ale segmentului din care face parte.
Liniile generale ale mașinii ascund
forme plăcute, dinamice și atractive,
totul pentru ca în interior să descoperi
mult mai mult spațiu decât ar lăsa de
bănuit designul exterior. Cu o poziție
mai înaltă la volan, similară cu cea a unui
crossover, dar și cu un spațiu interior
extrem de generos, i20 Active te răsfață
prin multitudinea spațiilor de depozitare,
dar și cu materiale plăcute și cu tonuri de
culoare calde, tocmai pentru ca tu să te
simți cât mai bine la volan.
Pentru că noul Hyundai i20 Active
a fost gândit ca un model polivalent,
care să-ți ofere caracterul practic al unui
crossover cu atuurile și agilitatea unui
model din segmentul B, vei observa cu
siguranță garda la sol mai înaltă cu 20
de milimetri în comparație cu cea a lui
i20. De asemenea, pentru a face față
cu brio oricărei escapade, i20 Active a
primit un sistem de suspensie revizuit,
precum și pasaje ale roților care scot în
evidență spiritul de aventură al noului
autovehicul. Printre celelalte elemente
PRIMĂVARĂ 2016 � 29

DRIVE HYUNDAI i20 ACTIVE

Din lateral, pasajele roților atipice sunt
un alt element distinctiv al noului model
care te duc cu gândul spre aventură.

Cu o gardă la sol cu 20 de milimetri
mai înaltă decât a fratelui i20,
noul i20 Active promite un caracter
polivalent, similar cu cel al unui crossover.
30 � PRIMĂVARĂ 2016

distincte, se numără și barele de protecție
din față și din spate și opțiuni precum
capacul rezervorului cu finisaje argintii
și mânerele cromate ale portierelor.
Toate aceste accesorii sunt dovada clară
că noul i20 Active nu este doar o mașină
de oraș, ci un companion de nădejde
pentru oricine caută calea mai puțin
bătută, cu scopul de a transforma orice
călătorie într-o aventură frumoasă.
Motorizarea care echipează
i20 Active este și ea pe măsura
caracterului polivalent al autovehiculului.
Cu o capacitate cilindrică de numai
LADIESINMOTION

998 de centimetri cubi, micuțul motor dezvoltă 100 de
cai‑putere, suficienți pentru un sprint de la 0 la 100 km/h
în puțin sub 11 secunde. Valoarea maximă a cuplului este
172 Nm, disponibil însă pe o plajă foarte largă a turației.
Datorită acestui lucru, precum și datorită transmisiei manuale
cu cinci trepte foarte bine etajată, i20 Active oferă unul dintre
cele mai flexibile comportamente pe care le-am experimentat
vreodată. Cuplul maxim este disponibil începând cu 1.500 de
rotații pe minut, astfel că niciodată nu vei simți că nu ai suficient
de multă putere, indiferent de treapta de viteze în care mașina
se află. Această soluție tehnică favorizează un stil de condus
relaxat în mediul urban, cu un consum de combustibil redus,
dar și suficient de multă putere pentru ca orice deplasare
extra-urbană să devină o plăcere. În același timp, nivelul de
rafinament de care dă dovadă acest propulsor de 1,0 litri este
rar întâlnit, iar faptul că un sistem Start/Stop este inclus în
echiparea standard nu face decât să mai adauge un plus pentru
i20 Active. Poziția la volan este mai înaltă decât în mod
LADIESINMOTION.RO

Detaliile fac
de cele mai multe
ori diferența,
iar i20 Active
știe foarte bine
acest lucru.
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DRIVE HYUNDAI i20 ACTIVE

INFO

PREȚ DE LISTĂ (cu TVA):
16.864 euro
PREȚ OFERTĂ (cu TVA):
14.464 euro
PUTERE (CP/rpm): 100/4.500
CUPLU (Nm/rpm):
172/1.500-4.000
0-100 km/h (s): 10,9
CONSUM (l/100 km): 4,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 176
EMISII CO2 (g/km): 110

HYUNDAI i20 ACTIVE

Materialele
de calitate
și layout-ul intuitiv
al comenzilor
te ajută să te simți
în elementul tău.

i20 Active se remarcă printr-o
manevrabilitate impresionantă.
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Climatizarea
automată, senzorii
de parcare, volanul
multifuncțional și
multe altele sunt
oferite în echiparea
standard.

obișnuit, acest aspect favorizând un nivel
mai bun al vizibilității și aducând de la
sine un sentiment plăcut de siguranță.
Scaunele ergonomice sunt confortabile,
în timp ce instrumentalul de bord îți
oferă toate informațiile de care ai nevoie,
iar poziționarea comenzilor este intuitivă.
Un alt aspect important în cazul
achiziționării noului i20 Active este lista
impresionantă de echipamente oferite
standard. Pornind de la climatizarea
automată, sistemul Bluetooth pentru
telefonul mobil, asistența la pornirea
în rampă și până la comenzile pe volan,
senzorii de parcare în spate sau senzorii
de lumini, i20 Active vine echipat cu
aproape tot ce ai nevoie, în condițiile
în care prețul este de 14.464 de euro,
cu TVA inclus.
Hyundai i20 Active se remarcă
printr-un design aparte, fluid și atractiv,
care favorizează un stil de viață activ,
oferind în același timp un caracter
polivalent. Agilitatea din oraș, combinată
cu siguranța și confortul oferite la drum
întins, transformă i20 Active într-unul
dintre cele mai complete „pachete“
disponbile în acest moment pe piață.
Iar atunci când iei în calcul costul și
nivelul de echipare, realizezi că acest
„pachet“ complet devine o soluție logică și
rațională din toate punctele de vedere.
LADIESINMOTION

CRINA ABRUDAN & MAZDA3 TAKUMI

Spirit

DINAMIC
Ediția Takumi pune în evidență toate
calitățile tipice modelului Mazda3:
agilitate, design atractiv și pachete de
dotări generoase. Dar le condimentează
cu tușe sportive care sunt exact pe
gustul unei persoane cu spirit dinamic
precum Crina Abrudan, pentru care
plăcerea de a conduce ocupă un loc
special în pasiunea ei față de sport.
text de Alex Buțu / fotografii de Dragoș Savu

M

azda este o marcă pe care
o alegi cu inima. Mașinile
sale te cuceresc prin spiritul
lor definit de plăcerea de a conduce și de
design-ul a cărui denumire nu descrie
doar un limbaj estetic, ci și o adevărată
filosofie. Se numește „KODO – Sufletul
mișcării“ dintr-un motiv foarte bun.
Formele suple ale modelelor Mazda
reflectă întocmai comportamentul lor
agil. Cu alte cuvinte, Mazda rezoneană
cu oameni care au spirit dinamic. Este
un atribut pe care îl are pe deplin și ediția
specială Mazda3 Takumi configurată pe
caroseria Sport și al cărui spirit pereche
l-am găsit la Crina Abrudan, una dintre
cele mai apreciate prezentatoare de știri
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CRINA ABRUDAN & MAZDA3 TAKUMI

ON E
PERFECT
MATCH

Locație: Promenada Mall,
Calea Floreasca, 246 B, sect. 1, București
Vestimentație proprie

Spiritul dinamic al lui Mazda3 Takumi
rezonează cu cel al Crinei Abrudan,
care și-a exersat pasiunea pentru condus
inclusiv ca pilot într-o competiție.

Farurile
direcționale și
stopurile cu LED
completează
formele suple
și sculpturale
ale design-ului
modern și sportiv
tipic Mazda.
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sportive. Crina nu este o simplă împătimită a volanului, ci a trăit
și adrenalina competițiilor de motorsport chiar de la volanul
unei mașini de curse.
„În 2012 am concurat într-o etapă din Campionatul Național
de Viteză în Coastă, la Reșița. Înainte participasem de mai
multe ori la raliuri atât în calitate de invitat, cât și de copilot.
La raliuri se obișnuiește ca la shakedown piloții să ia în dreapta
lor invitați speciali. Însă uneori au existat și invitați care doar
au pozat alături de mașină. Eu am vrut experiența completă.
Am fost privită cu scepticism în acest context competițional.
Țin minte că în timpul etapei s-a anunțat o ieșire în decor și
unii s-au așteptat să fiu eu. Am avut mari emoții, dar m-am
descurcat“, își reamintește cu plăcere Crina.
Mazda3 Takumi încântă prin comportamentul dinamic
și motorizarea eficientă. Este vorba despre propulsorul pe
benzină Skyactiv-G120, care produce 120 CP, consumă în
medie 5,1 l/100 km, având și sistem i-Stop, și permite un sprint
0-100 km/h în 8,9 secunde. Exploatarea resurselor acestui
motor este o plăcere și datorită cutiei de viteze manuală
LADIESINMOTION

Skyactiv‑MT cu șase trepte, care se
remarcă prin precizie, dar și sprin cursa
scurtă și levierul scund, ceea ce amplifică
experiența sportivă de la volanul lui
Mazda3 Takumi. O asemenea transmisie
comunicativă este pe placul Crinei.
„Pentru mine plăcerea de a conduce
înseamnă cutia de viteze manuală.
Nu concepeam altfel, deși treptat am
ajuns să apreciez și cutia automată,
dar asta mai mult din cauza aglomerației
din traficul urban.“
Nota sportivă a lui Mazda3 Takumi
este subliniată de scaunele profilate, care
oferă o bună susținere laterală, precum
și de tapițeria neagră realizată dintr-o
combinație de piele și materiale textile de
calitate superioară. O altă tușă sportivă
sunt cusăturile de culoare roșie de pe
scaune, cotierele din portiere, levierul
frânei de mână, levierul schimbătorului
de viteze și volan. Toate aceste elemente
sunt la rândul lor tapițate cu piele, ceea
ce completează finisajele și materialele de
calitate tipice modelelor Mazda.
La exterior, ediția Mazda3 Takumi
se distinge prin jantele din aluminiu de
18 inch, care au finisaj Gun Metal, și
tenta fumurie a lunetei și geamurilor
laterale. Caroseria lui Mazda3 Takumi
este disponibilă într-o varietate de culori,
iar elementele de culoare închisă, printre
care se numără și grila radiatorului
neagră, precum și cele două țevi de
eșapament, contribuie la stilul sportiv.
LADIESINMOTION.RO

Mazda3 Takumi
are motor
pe benzină
de 120 CP, care
consumă în medie
5,1 l/100 km.

Ediția specială Mazda3 Takumi oferă un
pachet de dotări bogat și motorizarea
eficientă G120 într-un preț competitiv de
19.790 de euro cu TVA inclus.
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CRINA ABRUDAN & MAZDA3 TAKUMI

Ergonomia,
finisajele de
calitate și sistemul
multimedia
MZD Connect
sunt atuurile
habitaclului.

Așa cum sportul a fost mereu un
promotor al siguranței și responsabilității,
Mazda3 asigură protecția pasagerilor
și asistă șoferul cu un pachet bogat de
tehnologii moderne i-Activesense.
Ediția specială Takumi este creată pe
baza nivelului de echipare Attraction.
Față de aceasta are în plus camera video
ce transmite pe ecranul din planșa de
bord imagini video cu rezoluție înaltă,
însoțite de marcaje de ghidaj foarte
utile în timpul manevrelor în marșarier.
De asemenea, Takumi beneficiază de
senzori de parcare pentru spate, sistem
care detectează prezența altor mașini în
unghiul mort, pilot automat cu limitator
de viteză și SCBS (Smart City Break
Support), un sistem care detectează
mașinile din față și ajută la evitarea sau
diminuarea unei coliziuni la viteze între
4 și 30 km/h, pretensionând frânele
sau chiar frânând automat. Lista de
dotări mai cuprinde sistem de asistare
la plecarea în pantă, senzori de ploaie și
lumină, faruri bi-Xenon direcționale cu
reglare și curățare automată, precum și
lumini de zi și stopuri cu LED. Pentru
confortul pasagerilor, nu lipsesc sistemul
de climatizare automat cu reglaj pe
două zone și funcția de încălzire pentru
scaunele din față. Nu în cele din urmă,
sistemul multimedia MZD Connect
care include un ecran tactil de 7 inch
și buton rotativ oferă conectivitate
cu smartphone, precum și conectarea
acestuia la internet. Toate acestea creează
un pachet de dotări moderne învelite de
designul captivant și oferite la un preț
atractiv de ediția Mazda3 Takumi.

MAZDA3 TAKUMI

Tapițeria neagră
din piele și
materiale textile și
cusăturile roșii dau
o notă sportivă.

INFO

PREȚ (cu TVA):
19.790 euro
PUTERE (CP/rpm):
120/4.000
CUPLU (Nm/rpm):
210/4.000
0-100 km/h (s): 8,9
CONSUM (l/100 km):
5,1
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 195
EMISII CO2 (g/km): 119
Atractivă prin design,
dinamism și rafinament.
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SORINA FREDHOLM & VOLVO XC90

Moment de

RELAXARE

ON E
PERFECT
MATCH

Sorina Fredholm ne povestește care sunt momentele demne
de luat în calcul atunci când te afli la volan și de ce reușește
noul Volvo XC90 să schimbe percepțiile despre lumea mare
a SUV-urilor premium.
text de Andrei Barbu
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fotografii de Dragoș Savu
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SORINA FREDHOLM & VOLVO XC90

Î

ncă din momentul în care a luat naștere, Volvo a fost
una dintre companiile auto care a avut ceva diferit de
spus față de mărcile concurente și a încercat să pună
automobilul într-o altă lumină. Astăzi, într-o perioadă
în care brandul suedez renaște printr-un nou limbaj
de design și printr-o gamă complet nouă de modele, esența
Volvo este din ce în ce mai palpabilă și mai accentuată, atât prin
prisma tehnologiilor implementate la bordul noilor modele,
cât și prin conceptul sub care întreaga familie Volvo se regăsește.
„Designed around you“ nu este doar un concept de marketing
care să convingă potențialii clienți. Este o sintagmă pe care
o descoperi încă de la primul contact cu orice model Volvo,

Starea de bine,
de relaxare și
visare, apare în
orice moment
la volanul unui
Volvo XC90.

iar XC90 este exponentul noii generații.
Cu o implicare fantastică în domeniul
siguranței rutiere, care urmărește ca
până în anul 2020 nimeni să nu mai fie
grav rănit la bordul unui model Volvo,
marca nordică se dedică în totalitate
construcției de modele noi care să pună
pe primul loc experiența oferită celui de
volan. O experiență unică prin abordare
și fascinantă prin design.
„Siguranța la volan și designul sunt
două dintre cele mai importante atribute
Locație: Reșesința Țânțăreanu, Corbeanca
Vestimentație proprie
Make-up: SLA Paris; MUA: Bianca Văduva

pentru mine. Sunt pasionată de modă și interesată de design,
inclusiv în cazul mașinii pe care o conduc. Iar mai ales în
cazul mașinii, siguranța este un factor extrem de important.
Tocmai de aceea, ideal ar fi pentru mine să găsesc o mașină
care să combine ambele atribute“, ne spune Sorina Fredholm.
Despre designul scandinav și despre modul de abordare
al suedezilor se poate vorbi foarte mult, în timp ce despre
inovațiile în materie de siguranță Volvo rămâne un exponent
al eforturilor concentrate pe a elimina incidentele rutiere.
„Iubesc designul scandinav, iar acest lucru se vede și în alegerile
mele de stil, de abordare și chiar și în cele personale, mai ales că
soțul meu este suedez“, continuă Sorina zâmbind. „Consider că
designul scandinav are ceva special și un stil de abordare diferit,
motive suficient de bune pentru a-l prefera. Iar în cazul Volvo,
pe lângă design, apreciez și imaginea sportivă care se regăsește
în cazul tuturor modelelor și în care mă regăsesc foarte bine“,
adaugă Sorina Fredholm.
Volvo XC90 este acel gen de mașină care te cucerește
încă de la prima privire. Dimensiunile generoase, ascunse

Simplitatea
argumentată
a designul
scandinav este
esența pură a noii
linii Volvo.

un adevărat brain storming. Nu iubesc
viteza, iar pentru mine este mai
important ca mașina să arate bine, să
fie sigură, să existe suficient loc pentru
Kaila, cățelușa mea, iar un sistem de
sonorizare performant este un must“,
ne mai spune Sorina. Atunci când privești
lucrurile din această perspectivă, noul
XC90 devine mașina ideală. Pe lângă
design și siguranță, sistemul de sunet de
la Bowers & Wilkins este tot ce poți să îți
dorești de la o mașină, în timp ce gama

Cu un motor de 2,0 litri și o transmisie
automată cu opt trepte, orice deplasare
devine o experiență unică.
armonios sub linii de design atent studiate, alături de detaliile
fascinante îți spun că aceasta este o mașină care te face să te
simți bine. Cu un nou mod de abordare a luxului, în interior
regăsești suficient spațiu pentru șapte persoane, într-un mediu
ambiental conceput pentru ca fiecare pasager să experimenteze
pe de‑a‑ntregul experiența unui Volvo. Motorizările puternice,
de cilindree mică, transmisia performantă și soluțiile tehnice
inovative, duc modelul XC90 într-o zonă aparte, dedicată doar
celor mai buni. „Condusul poate fi o metodă de relaxare, dar
eu conduc mai mult în oraș, pe distanțe scurte. Însă atunci
când ieșim din oraș eu stau în dreapta și mă relaxez cu muzică
bună și discuții interesante, astfel că întreaga călătorie devine
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SORINA FREDHOLM & VOLVO XC90

de accesorii Volvo îți oferă tot confortul necesar, atât ție, cât și
animalului tău de companie.
„Știu că Volvo este unul dintre producătorii care pune
mare accent pe sistemele autonome de condus, iar aceasta
este o direcție pe care o susțin 100%. Mai ales pentru traficul
din România, unde se conduce agresiv și nu prea există
respect pentru ceilalți șoferi sau pentru regulile de circulație.
Iar posibilitatea integrării sistemului Apple CarPlay este pentru
mine un alt atuu ce nu poate fi ignorat. Sunt o consumatoare
de produse Apple, iar posibilitatea de a fi la fel de conectat cu
mediul virtual este exact ceea ce caut“, adaugă Sorina Fredholm.

Într-o lume
complicată,
sistemul
multimedia
de la bordul lui
XC90 deschide
o nouă lume
a posibilităților
de conectare.

Volvo XC90 este un model care
depășește granițele convenționalului
și care pune în valoare lucrurile cu
adevărat importante, atât pentru cel
de la volan, cât și pentru pasageri.
Siguranța primează, iar atunci când ea
este completată de un design superb și
de tehnologii avansate, ai de-a face cu
mașina perfectă pentru cei care au cu
adevărat ceva de spus.

VOLVO XC90 D5 AWD

„Designed
around you“
este un concept ce
poate fi descoperit
doar experimentând
lumea Volvo.

INFO

PREȚ (cu TVA):
54.668 euro
PUTERE (CP/rpm):
235/4.000
CUPLU (Nm/rpm):
480/1.750
0-100 km/h (s): 7,8
CONSUM (l/100 km): 5,8
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 220
EMISII CO2 (g/km): 152
Un motor de 2,0 litri și
235 de cai-putere!
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Puterea unui
ZÂMBET

IRINA MOHORA & MINI COOPER S CABRIO

Un zâmbet face cât 1.000 de cuvinte.
Am redescoperit acest lucru cu ajutorul noului
MINI C
 ooper S Cabrio și al Irinei Mohora,
vedetă TVR și Președinte al Asociației
Zâmbetul Îngerilor.

ON E
PERFECT
MATCH
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text de Andrei Barbu / fotografii de Dragoș Savu
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Vestimentație: Magazinul Collective
Make-up: Andra Manea

P

uterea de a produce bucurie, de a aduce un zâmbet
pe buzele oamenilor este una specială și o regăsim
atât la noua generație MINI Cabrio, cât și la
Irina Mohora, despre care se poate spune că mulți
o asociază cu speranța pentru mai bine, atât pentru
că aduce în fiecare duminică vestea câștigării lozului cel mare,
dar mai ales datorită posturii sale de Președinte al Asociației
Zâmbetul Îngerilor (azi-ong.ro) care, prin activitatea sa, previne
încurajarea cerșetoriei, pentru a combate traficul cu persoane.
Irina este implicată foarte activ în numeroasele campanii
ale asociației și cunoaște în mod direct și detaliat fenomenul
cerșetoriei. Mesajul ei de conștientizare este unul foarte
limpede: „Banii nu ajută, sau nu ajută pe cine credem noi.
Mafia cerșetoriei se îmbogățește cu mărunțisul nostru,
iar a doua zi, bătrânul sau copilul va fi tot acolo cerșind,
neîmbrăcat și nemâncat. De 3 ani, în fiecare noapte, 365 de zile
pe an, nu doar de Crăciun și de Paște, prin Asociația Zâmbetul
Îngerilor și cu ajutorul partenerilor, hrănim oamenii nevoiași,
familii monoparentale, bunicuțe care cresc singure 3-4 nepoței
și oameni ai străzii în campania umanitară numită Sendvișul de
la miezul nopții.“
Arta aducerii unui zâmbet este și un atribut al noului
MINI Cabrio. Irina remarcă după întâlnirea cu cochetul
cabriolet: „Nu este nevoie de o vacanță ca să îți dorești un MINI
decapotabil sau să îți facă plăcere să îl conduci. Experiența în
sine este foarte relaxantă, însă, dacă ar fi să aleg o vacanță în
care l-aș conduce,... gândul mă duce la străduțele din Italia.“
Versiunea Cooper S, pusă la dispoziție de dealerul tău
MINI, Automobile Bavaria, dezvoltă 192 de cai-putere, astfel
că peisajul are tendința de a deplasa foarte repede, mai ales că
sprintul 0-100 km/h durează 7,1 secunde, iar viteza maximă
este de 228 km/h. Totuși, noul MINI Cabrio te invită să te

48 � PRIMĂVARĂ 2016

Prețul modelului
de bază
MINI One Cabrio
cu transmisie
manuală este
21.000 euro
cu TVA inclus.

Cu MINI Cabrio ai mereu
sentimentul acela destins
de duminică, ziua în care
Irina Mohora ne anunță
numerele câștigătoare
la extragerea Loto.
LADIESINMOTION

Irina Mohora aduce un
zâmbet pe buzele celor
nevoiași prin campaniile
Asociației Zâmbetul Îngerilor.
bucuri de plăcerea de a conduce într-un
mod liniștit, relaxant și fluid. Nu trebuie
să conduci repede pentru a te bucura de
mașină, pentru că senzația oferită de
adierile vântului este suficientă pentru
a-ți induce o stare boemă. Cutia de viteze
automată a acestui model joacă un rol
foarte important în acest sens. Și s-a
potrivit întocmai preferințelor Irinei,
care ne subliniază că ea conduce doar
mașini cu transmisie automată.
Prin spiritul dinamic și designul
atractiv noul MINI Cabrio știe să îți
intre sub piele și cu siguranță te va purta
acasă pe drumul cel mai lung. Pur și
simplu, e greu să nu te îndrăgostești el.
Am realizat acest lucru și din impresia
Irinei: „Nu pot spune că îmi place în mod
special să conduc, mai ales la drumuri
lungi sau că mă relaxează. Cedez oricând
locul șoferului pe cel din dreapta lui,
însă cu o mașină ca MINI Cabrio nu s-ar
mai așeza nimeni pe scaunul șoferului în
afară de mine.“
Un alt capitol la care MINI Cabrio și
Irina Mohora rezonează este cel estetic.
Prin ținutele alese, Irina atrage aprecieri
constante în cadrul evenimentelor
mondene la care participă sau pe care le
prezintă. La fel, modelele MINI și-au
câștigat popularitatea prin designul
lor. Iar un aspect foarte important în
LADIESINMOTION.RO
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Pachetul opțional
MINI Connected
oferă acces la
aplicații utile,
afișate pe ecranul
multifuncțional.

MINI Cabrio poate
fi văzut și testat la
showroom-ul MINI
Automobile Bavaria
din Băneasa.

acest sens este paleta vastă de opțiuni
de personalizare pe care clienții o au la
dispoziție pentru a configura modelul
cel mai bine adaptat personalității lor.
De exemplu, pentru caroserie sunt
disponibile 14 culori, iar acoperișul textil
retractabil electric în doar 15 secunde
poate fi negru sau poate avea designul
Union Jack în gri sau negru.
De asemenea, MINI Cabrio este
un clasic modern, astfel că oferă o
multitudine de tehnologii avangardiste.
Pentru un nivel de protecție și asistare
ridicat dispune de dotări precum pilot
automat adaptiv cu cameră video, sistem
de frânare automată pentru evitarea sau
reducerea severității unui impact, sistem
de protecție în cazul unei răsturnări,
sistem de asistare pentru manevrele
de parcare, head-up display și sistemul
MINI Connected care te menţine
conectat la reţele de socializare, muzică
online, informaţii din trafic, aplicaţii
pentru automobil.

MINI COOPER S
CABRIO

Cei 192 CP
ai motorului sunt
puși eficient în
valoare de cutia de
viteze automată.

INFO

PREȚ dotare standard
(cu TVA): 29.400 euro
PUTERE (CP/rpm):
192/5.000
CUPLU (Nm/rpm):
280/1.250
0-100 km/h (s): 7,1
CONSUM combinat (l/100 km):
5,6
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 228
EMISII CO2 (g/km): 131
Convinge prin dinamism,
design și dotări moderne.
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TIME OUT

}iriac Collection
OFER~ TURURI CU ACCES GRATUIT PENTRU ELEVI

Țiriac Collection a început în luna aprilie un program prin care oferă elevilor
din clasele I-XII din toată țara acces gratuit pentru a vizita colecția de peste
150 de automobile și motociclete rare care aparțin domnului Ion Țiriac. În acest
sens, Țiriac Collection pune la dispoziția elevilor din București și Ilfov inclusiv
transport gratuit cu un autocar special.

D

acă nu ați vizitat până acum
Țiriac Collection, unica galerie
națională permanentă de
mașini de colecție, nu este niciodată
timpul pierdut. Portofoliul galeriei
este completat constant cu modele
inedite, care pot fi admirate în cadrul
programului dedicat publicului de vineri
până duminică între orele 10:00-20:00.
Vă veți bucura de o amintire cu adevărat
unică. În 2015 galeria Țiriac Collection
s-a redeschis publicului cu o suprafață
dublată la 4.300 mp, în care sunt expuse
peste 150 de automobile și motociclete
de excepție care fac parte din colecția
personală a domnului Ion Țiriac. De la
cvadriciclul Hurtu 3 ½ din 1899, cea mai
veche mașină expusă și totodată cel mai
vechi exemplar Hurtu cunoscut, până
la modele supersport actuale precum
LaFerrari (2014) sau Porsche 918 Spyder
(care a fost inclus în colecție în 2015),
Țiriac Collection oferă un periplu
care cuprinde practic toată istoria
automobilismului.
Galeria Țiriac Collection întreține
cultura și pasiunea pentru automobile
de excepție, pe care dorește să o împartă
cu publicul. Din acest motiv, domnul
Ion Țiriac a demarat un program prin
care oferă tururi cu acces gratuit pentru
elevii claselor I-XII, care vizitează galeria
în grupuri organizate. Noul program vine
în completarea prețului redus la jumătate
pentru elevi, studenți și pensionari, oferit
și până acum. Iar scopul său este de a
consolida cunoștințele copiilor și tinerilor
cu privire la istoria automobilelor și,
de asemenea, de a le oferi acestora
oportunitatea de a-și descoperi pasiunea
pentru domeniul auto. Pentru acest lucru
Țiriac Collection alocă și un autocar
special care oferă copiilor transport
gratuit până la locația galeriei aflată pe
Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni,
vizavi de Aeroportul Henri Coandă.

52 � PRIMĂVARĂ 2016

Țiriac Collection
oferă un periplu
care cuprinde
toată istoria
automobilismului.

Se pot înscrie pentru tururi grupuri de elevi din toată țara.
Aceste tururi trebuie organizate de unitățile de învățământ de
care aparțin elevii, iar cererile pot fi trimise la adresa de mail
office@tiriaccollection.ro. Țiriac Collection organizează aceste
tururi gratuite începând din luna aprilie, transportul fiind
asigurat momentan pentru orice școală din București și Ilfov.
În cadrul evenimentului de prezentare a autocarului, domnul
Ion Țiriac și-a asumat rolul de ghid pentru grupul de elevi
de la Școala Gimnazială Nr. 146 „I. G. Duca“ din București,
sectorul 5, cărora le-a povestit istoria deosebită a modelelor
expuse. De exemplu, galeria Țiriac Collection găzduiește modele
care au aparținut unor celebrități precum Sir Elton John,
Sammy Davis Jr. sau Bernie Ecclestone.
Detalii complete despre galeria Țiriac Collection, dar
și despre fiecare vehicul expus puteți citi accesând site-ul
tiriaccollection.ro
LADIESINMOTION

INTERVIU SORANA CÎRSTEA

Ambi]ia
ARE PRIORITATE
text de Alex Buțu

fotografii: MINI

Pe terenul de tenis, Sorana
Cîrstea este recunoscută
pentru determinare și tăria sa
de caracter, care au urcat-o
până pe locul 21 în clasamentul
WTA în 2013. Stilul său ambițios
se reflectă și prin practicarea
sporturilor extreme și face foarte
naturală asocierea sa de imagine
cu mărcile MINI și BMW, care au
același spirit dinamic.

sens al cuvântului. În viața reală tatăl meu
este persoana pe care o respect și admir cel
mai mult. De la el am învățat ce înseamnă
munca, disciplina, exigența, ambiția și
datorită lui sunt unde sunt astăzi!

Ai început în forță anul 2016. Ce planuri ai pentru acest sezon
în circuitul de tenis?
Anul 2016 a venit după o perioadă dificilă de un an și jumătate
în care am avut mari probleme la umăr. În acest moment cel mai
important lucru este că pot juca fără durere și mă pot bucura
de tenis. Obiectivul pe termen scurt este să intru din nou între
primele cele mai bune 100 de jucătoare din lume.
Ce sportiv sau persoană este cea mai importantă sursă de
inspirație pentru tine în viață și în cariera de jucătoare de tenis?
Am început tenisul după ce am vizionat un meci la televizor
între Stefi Graff și Monica Seles. Le-am spus părinților în acel
moment că vreau să ajung ca Stefi... aveam 4 ani! Deci pot spune
că nemțoaica a avut un impact foarte mare asupra carierei mele,
a fost și rămâne idolul meu în tenis. Am avut onoarea să o pot
cunoaște și să mă pot antrena cu ea, o campioană în adevăratul

„În sport și
în general
în viață, cu cât
îți dai seama
mai devreme
de priorități,
cu atât vei ajunge
mai sus.“

Ai o personalitate puternică pe
terenul de tenis și ai dovedit puterea
de a stăpânii frica inclusiv sărind
cu parașuta. Se poate spune că ești
pasionată de sporturi extreme?
Sunt o persoană activă, pasionată de sport
în general. Am sărit de 2 ori cu parașuta,
e o experiență pe care aș repeta-o în
orice moment, sentimentul de libertate
pe care îl ai în zbor este de neegalat.
Îmi plac sporturile extreme pentru că
este o modalitate de a-ți învinge teama.
Curajul pentru mine nu este lipsa fricii,
ci învingerea ei. Cred foarte mult că în
viață dacă vrei să reușești trebuie să fii
puternic, un om cu un caracter ferm și
hotărât care își stie obiectivele.
De ce ai ales asocierea cu mărcile
BMW și MINI? Cum se potrivesc cu
caracterul și imaginea ta?
Am ales asocierea cu BMW și MINI
pentru că sunt cei mai buni. În general,
în viață îți dorești să te asociezi cu firme
de înalt nivel, iar pentru mine sunt
partenerul ideal. Iubesc mașinile, îmi
place să conduc și sunt mândră că fac
parte din familia BMW și MINI.
Ce modele din gamele BMW și MINI ai
dori să conduci și nu ai apucat încă?
De-a lungul timpului am avut ocazia
să conduc diferite mașini: Seria 4
Coupe, Seria 2 Active Tourer, Seria 5
Gran Turismo, MINI Cooper, MINI
Countryman. Ce îmi doresc să conduc și
nu am avut ocazia încă sunt BMW X4,
M4, i8 dar și MINI John Cooper Works
sau MINI Cabriolet.

ON E
PERFECT
MATCH
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Care sunt principalele calități pe care le dorești de la mașină?
Confort sau sportivitate? Putere sau design?
Îmi plac mașinile sport și rapide. Dar pun mare accent și pe design.

Ai trasee de condus preferate? Care
a fost cea mai plăcută sau deosebită
experiență la volan?
Condusul mă relaxează, atât în oraș, cât
și în afara lui. Cel mai frumos traseu până
acum a fost traversarea Coastei de Azur.
Anul trecut am avut ocazia chiar într-un
MINI să parcurg toată coasta franceză și
a fost de vis!

Cum te descrii ca șofer? Ce stil de condus ai?
Cred că sunt un șofer destul de bun. Cred foarte mult că aici
intervine și talentul, dar și faptul că am făcut sport de mică.
Ai altă coordonare, altă anticipare și ești obișnuit cu situații grele
și cu timp de reactie scurt. Îmi place să conduc sportiv, însă încerc
să fiu prudentă, nu am nevoie de accidentări datorită job-ului.

„Mi-am dorit
enorm să învăț
să conduc. Eram
pasionată de
mașini de mică,
însă nu am fost
lăsată până nu am
împlinit vârsta.“
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Cum ți s-a parut experiența
programelor de condus organizate de
BMW și coordonate de pilotul Claudiu
David? Ce ai învățat din aceste cursuri?
Am avut onoarea sa îl cunosc pe Claudiu
David și să mă urc în mașină cu el.
Este impresionant sa îl vezi la volan.
De asemenea, am făcut un curs de
conducere preventivă alături de el, care
m-a ajutat și mă ajută zi de zi în trafic.
Sunt bărbații șoferi mai buni decât
femeile? Există diferențe între ei, sau e
doar un mit?
Consider că sunt femei care conduc foarte
bine, așa cum sunt și bărbați care conduc
slab. În general bărbații sunt educați de
mici să le placă mașinile și au contact
mult mai devreme cu ceea ce înseamnă
condusul, iar de aici vine probabil
diferența. Dar în general orice poate face
un bărbat, poate și o femeie.
LADIESINMOTION

O revistă nouă
pentru o pasiune veche
O G Ă S E Ș T I Î N R E Ț E AUA I N M E D I O

ANDREEA RUNCEANU & SMART FORTWO CABRIO

Noul smart fortwo cabrio și Andreea Runceanu,
membră a trupei Amadeus și life coach avizat,
împart aceeași calitate de a-ți însenina spiritul
prin felul lor pozitiv, energic și plin de culori calde.

ON E
PERFECT
MATCH
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P

lăcerea de a conduce în
oraș poate să pară imposibil
de regăsit în traficul
congestionat din mediul
urban și în contextul lipsei
eterne de spații de parcare. Dar pentru
marca smart această calitate este una
definitorie. Ajunse la a doua generație,
modelele smart păstrează aceeași abilitate
de a se strecura nonșalant prin trafic și
conving printr-un standard ridicat în
materie de siguranță, utilitate și echipări.
Prin comportamentul agil, completat
de o paletă cromatică prin care se oferă
variante numeroase de personalizare,
smart este sinonim cu libertatea de
mișcare și exprimare. Iar acest concept
este pus în valoare într-un mod unic de
către noul model fortwo cabrio. Varianta
decapotabilă este o mașină versatilă,
cu un spirit pozitiv, energic și colorat,
pe care îl regăsim la Andreea Runceanu.
Cu asemenea calități, membra fondatoare
a trupei Amadeus cucerește publicul
care iubește muzica și înseninează
participanții la seminariile sale de
life coaching.
„Mi se pare genial la mașina asta că
este extrem de practică pentru oraș.
Și, pe lângă asta, este super veselă. Caut la
lucrurile din jurul meu mai degrabă să
fie ușor de folosit, vesele și fresh, decât
să stau ca o prințesă într-o limuzină,
iar la o mașină apreciez mult să mă
mișc repede prin oraș, să găsesc loc de
parcare și să mă simt ușoară ca un fulg.
Având în vedere meseria mea, în timpul
zilei fug între repetiții, probe de sunet,
concerte, emisiuni etc. și smart-ul e cea
mai bună alegere. Îmi place iarăși mult
cum arată, are personalitate și e foarte
colorată. Noi, Amadeus, alegem mereu
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Andreea Runceanu a rezonat cu
pozitivismul lui smart prin latura sa
artistică etalată în cadrul trupei
Amadeus, dar și ca life coach avizat în
organizarea de seminarii motivaționale.

Prețul de pornire
pentru smart
fortwo cabrio
în România
este 15.762 euro
cu TVA.

Locație: Terra Park, B-dul Timișoara, nr. 8, sect. 6, București office@terra-park.ro
Vestimentație: Magazinul Collective
Make-up: SLA Paris; MUA: Ana Maria Drăgan
Hair: Fason Salon, Str. Baia de fier, nr. 10, sect. 3, București
www.fason.ro, salon@fason.ro, tel.: 021 310 55 11

culoare când e vorba de show – de la costume la proiecții video“,
ne spune Andreea Runceanu.
Acolo unde majoritatea participanților la trafic ajung captivi
în aglomerație, șoferul unui smart își găsește loc prin labirintul
de mașini. Acolo unde alții nu au loc suficient de parcare, smart
se simte în largul său. Având doar 2,6 m lungime, o rază de
bracaj de numai 6,95 metri și un sistem de direcție Direct‑Steer
cu raport de demultiplicare variabil, smart fortwo cabrio face

LADIESINMOTION

piruete prin trafic cu eleganța unei
balerine și cu agilitatea unui break‑dancer.
Cu alte cuvinte, smart oferă soluții
pentru blocaje, la fel cum Andreea
insuflă motivare și un orizont deschis
pentru cei care îi urmează sfaturile de life
coach, statut pe care l-a obținut în urma
absolvirii școlii internaționale Noble
Manhattan Coaching din Marea Britanie.
smart fortwo cabrio oferă spațiu și
utilitate pentru două persoane, având un
habitaclu generos și un compartiment de
bagaje cu capacitate de până la 340 litri.
Andreea înțelege foarte bine ce înseamnă
viața în doi, atât din postura de life coach,
cât și din cea de soție. Așa că percepe un
rol foarte interesant pe care micul smart
cabriolet îl poate juca: „smart fortwo
cabrio e o mașină cu care un cuplu poate
să iasă la joacă prin oraș. Dați radioul un
pic mai tare când vine piesa preferată,
decapotați mașina și nu poate nimeni
să vă reproșeze că ați plecat singurei la
plimbare. Doar n-aveți decât două locuri,
nu e loc decât de voi!“
Decapotarea mașinii este cât se poate
de lejeră. Plafonul textil cu lunetă de sticlă
încălzită este retractabil electric și se
pliază în doar 12 secunde, la orice viteză
de rulare. Totodată, barele de plafon dintre
LADIESINMOTION.RO

Se oferă opțiuni
de culoare
pentru plafon,
panourile
caroseriei, celula
tridion și interior.
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montanții laterali pot fi demontate ușor și
depozitate într-un loc dedicat din hayon.
Astfel, smart fortwo cabrio se deschide
complet către cerul senin. Dar oferă
totodată un nivel ridicat de siguranță,
datorită celulei tridion, adică structura
automobilului care se vede și la suprafața
caroseriei. În plus față de modelul coupe,
fortwo cabrio a fost ranforsat și cu un

Opțional,
se dispune
și de ecran
multifuncțional
tactil de 7 inch.

sistem de bare încrucișate sub autovehicul, bare de torsiune la
puntea din față și din spate, precum și un tub interior localizat
în stâlpii A, fabricat din oțel super rezistent format la cald.
De asemenea, fortwo cabrio dispune de sisteme care sporesc
siguranța în timpul rulării. Sistemul de asistență împotriva
vântului din lateral Crosswind Assist (opțional) acționează prin
intervenția ESP-ului. Lista de dotări continuă cu sistemul de
asistență la pornirea în rampă (standard), sistemul de prevenire a
coliziunilor (opțional) și sistemul de „păstrare“ a benzii (opțional).
Cu asemenea echipări, posesorul unui smart fortwo cabrio
se poate bucura inclusiv la drumuri pe autostradă de spiritul
vivace al mașinii, dat de alternativele de motorizare eficiente,
reprezentate de un propulsor de 999 cmc și 71 CP, respectiv
898 cmc și 90 CP. Cele două motoare pe benzină sunt momentan
oferite cu o cutie de viteze automată twinamic, care beneficiază
de ambreiaj dublu. În curând va fi disponibilă și o transmisie
manuală. Împreună cu sistemul stop/start al motorului,
se obține un consum mediu de 4,3 l/100 km, respectiv
4,2 l/100 km, în funcție de versiunea de motorizare.

SMART FORTWO
CABRIO
52 KW TWINAMIC

Pe lângă nivelurile de
echipare passion, prime
și proxy, se oferă și un
pachet sport cu jante
de 16 inch și gardă la
sol coborâtă cu 10 mm.

INFO

PREȚ (cu TVA):
15.762 euro
PUTERE (CP/rpm):
71/6.000
CUPLU (Nm/rpm):
91/2.850
0-100 km/h (s): 15,5
CONSUM (l/100 km): 4,3
VITEZĂ MAXIMĂ (km/h): 151
EMISII CO2 (g/km): 99

Designul și comportamentul
inspiră pozitivism.
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STEPHAN

PELGER
A PREZENTAT NOUA SA COLECȚIE
COUTURE LÂNGĂ TRENUL REGAL,
PE UN CATWALK DE 60 DE METRI
STEPHAN PELGER
a prezentat noua colecție toamnă-iarnă 16/17, intitulată
„Orient Express“, în cadrul unui concept show ce a avut
loc miercuri, 2 martie, lângă celebrul Tren Regal.

Modelele au defilat pe unul din cele mai mari catwalk‑uri
din România, cu o lungime de 60 de metri, construit în
incinta Remizei Speciale CFR Mogoșoaia.

Ineditul show a reînviat atmosfera sofisticată a călăto
riilor cu Orient Express și, completat de colecția în sine,
a fost o îmbinare perfectă între clasic și modern.

Noua linie vestimentară semnată Stephan Pelger excelează prin opulență, materiale și tăieturi îndrăznețe.

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

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

After Party-ul
a fost găzduit
de LOFT,
unde invitații
au primit un
welcome drink.

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

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

Creat din pasiune pentru frumos,
atelierul floral Boutique d’Emotion
este dedicat celor care vor să dăruiască
emoție, să devină memorabili
sau să rămână pentru totdeauna
în sufletul persoanei iubite.
Boutique d’Emotion este locul care
schimbă orice zi obișnuită într-una
plină de amintiri. Noi știm să aducem
culoare și bucurie în sufletele celor
care intră în viața noastră.
Magazin chic gândit din iubire
pentru flori și din bucuria
de a dărui, Boutique d’Emotion
este alegerea perfectă atunci când
vrei să oferi cadouri inspirate unor
persoane speciale.

În crearea de cadouri unice,
vă propunem o gamă variată de
produse, de la flori și aranjamente
florale pline de prospețime,
la produse de îngrijire, ceaiuri
premium extraordinare, delicatese,
ciocolată fină, bijuterii handmade,
tablouri unicat.

Evenimentele private sau corporate
au parte, de asemenea, de o atenție
deosebită din partea noastră. Fie că
vorbim de concept de eveniment,
buchete de mireasă, aranjamente
florale pentru nuntă, botez, aniversări,
sărbători speciale sau chiar o serbare
școlară, Boutique d’Emotion este
locul care îți oferă originalitate,
rafinament și încântare.
La Boutique d’Emotion lucrăm
cu flori proaspete, atente selecționate
de pe Bursa de flori din Olanda.
Oferim o gamă variată de flori pentru
fiecare ocazie... cu o emoție diferită
de fiecare dată.

Vă invităm să ne vizitați în locația nostră din Corbeanca, Str. Primăverii, nr. 1.
Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați la 0722 314 509 / 0799 222 288
sau pe adresa de email: office@boutiquedemotion.ro

STAR CAR

?

Ce vor
MAZDA MX-5 RF

FEMEILE
În ciuda aspectului de mașinuță jucăușă
pentru zile jucăușe, Mazda MX-5 este o mașină
îndrăgită mai mult de bărbați decât de femei.

M

ai toți bărbații care cunosc potențialul acestei
mașini ar fi în stare să uite de Mustang-uri V8,
AMG-uri, RS-uri sau M-uri pentru a fi, măcar
pentru o zi, femeie. Exact ca Mel Gibson în „Ce vor femeile“,
suntem pregătiți să ne dăm cu ruj și să purtăm tocuri înalte
dacă recompensa este o zi la volanul unui MX-5. Mașina asta are
ceva feminin în ea, dar care nu atrage deloc femeile. Probabil că
bărbații o privesc mai mult ca pe o escapadă amoroasă înainte
de a se urca din nou la volanul mașinilor lor macho. Asta pentru
că Mazda MX-5 oferă unui bărbat acele plăceri simple pe care
nu le mai găsește în mașina lui de acasă. Puține fete apreciază
distribuția maselor egală între punți, consola față scurtă sau
direcția precisă și îmbibată cu feedback. Probabil că numărul
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Mazda MX-5 RF
știe ce vor femeile
care cunosc ce-și
doresc bărbații.

bărbaților care apreciază lucrurile astea la
o mașină este în continuă scădere, dar cei
de la Mazda se încăpățânează să livreze
niște mașini care păstrează aceeași rețetă
simplă a celui mai de succes roadster din
toate timpurile.
Cea mai nouă interpretare a
MX‑5‑ului este RF, o versiune fastback
cu acoperiș retractabil hardtop. Intenția
lor a fost de a dezvolta un hardtop care
să nu afecteze prea mult silueta mașinii.
Au reușit asta printr-un acoperiș
retractabil parțial, care aduce foarte mult
cu versiunile Targa din gama Porsche.
Nu afectează absolut deloc volumul
portbagajului, foarte important pentru
o mașină care are de gând să transporte
două persoane către locuri unde
drumurile nu sunt drepte și aerul este
mai rarefiat. În plus, spun ei, nu afectează
nici dinamica mașinii, cel mai mare atu
al gamei MX-5. Acum, dacă doamnele și
domnișoarele care nu preferă Range‑uri de
oraș sau Porsche‑uri de mall s-ar orienta
către un MX, putem spune că nu ar avea
nimic de pierdut, dar nici de câștigat.
Asta pentru că MX‑5‑ul nu se bate cu
nimeni și nici nu face discriminare atunci
când vine vorba de clienți. E o mașină
foarte sigură pe ea, știe exact ce are de
oferit și apreciază atât cunoscătorii, cât
și pe cei mai puțin inițiați. Că ești bărbat,
femeie sau transgender contează mai
puțin. Important este să ai două mâini,
două picioare, un permis de condus și
poftă de distracție.
LADIESINMOTION

Pentru
o personalitate
dinamică.

un produs StarCar

