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EDITORIAL

S igur, mașinile electrice nu sunt un lucru nou. 
Cu atât mai mult dacă ne aducem aminte că, de 

exemplu, primul model Porsche a fost unul 
electric, iar asta se întâmpla acum aproape 
120  de ani. Sau dacă ne gândim că primul 
„taxi“ londonez a fost electric, tot cu un secol în 
urmă. Da, industria auto a luat în calcul elec-
tricitatea ca sursă de propulsie pentru auto-
mobile încă de la începuturile sale. Cu toate 
acestea, a fost nevoie de mai bine de un secol 
pentru ca rețeta să se perfecționeze, de câteva 
crize ale petrolului, de topirea calotei glaciere, 
de un preț tot mai ridicat al combustibilului 
și de câțiva producători auto determinați să 
aducă mașina electrică în priza fiecărui șofer. 

Pe de altă parte însă, în momentul de față e 
aproape imposibil să ai doar o mașină electrică 
pentru că pur și simplu nu ai parte de 
autonomia necesară nici pen-
tru o zi la schi dacă stai în 
București. Iar ideea de a 
te opri și de a încărca 
mașina în timp ce 
bei o cafea încă nu 
este foarte prac-
tică din simplul 
motiv că e absurd 
să bei o cafea 
timp de opt ore. 

Serios vor-
bind, lucruri le 
nu trebuie văzute 
nicio dată doar în 
alb sau negru, iar dez-

voltarea unei infrastructuri care să susțină 
industria automobilelor electrice a înce-
put și în România. De exemplu, conform 
site-ului  www. masinaelectrica.ro, pe traseul 
București-Brașov ai parte de nu mai puțin de 
cinci stații de încărcare. Două în Ploiești, două 
în zona Câmpina și una în Sinaia, plus alte două 
stații în Brașov. Prin urmare, nu poți spune 
că nu ai unde să-ți încarci mașina. Mai mult, 
statul român oferă o primă consistentă – de 
20.000 de lei – în cazul achiziționării unei 
mașini electrice, deci ai un alt motiv în plus 
pentru a lua în calcul un astfel de automobil. 
Totuși, dezavantaje există, chiar dacă unele 
țin doar de nevoia noastră de a fi mereu în 
control. Ești mult mai liniștit când autonomia 
indicată de mașina ta este de 20 de kilometri 

și știi că poți opri la orice benzinărie, 
decât atunci când trebuie să 

cauți o priză de încărcare 
electrică. Pleci mult mai 

confortabil la drum 
după ce ai făcut pli-

nul cu motorină 
și ai autonomie 
800 de kilome-
tri, în loc de 
200 de kilometri 
cât ți-ar oferi o 
mașină electrică. 

Și totuși, schimba-
rea trebuie să por-

nească de undeva, așa 
că de ce nu de la tine?

Încarcă
și

descarcă

Lumea auto trece prin schimbări 
majore, indiferent dacă vrem 
să recunoaștem asta sau nu. 

Iar momentul în care ne vom băga 
mașinile în priză e din ce în ce 

mai aproape.

„Cei care militează  
pentru protecția mediului 
probabil că sunt într-o 
relația conflictuală  
cu mașină personală.“
Tom Arnold

de  
Andrei 
Barbu
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O p I N I E

Un animal nefericit înseamnă și un șofer nefericit.
RichaRd Gladman

Deseori am văzut stăpâni de căței sau pisici care 
conduc ținându-și animalul în brațe. Și noi adorăm 
și respectăm animalele, dar adevărul este că mulți 
oameni nu respectă normele de siguranță când 
iau animalele de casă în automobil. Organizația 
IAM RoadSmart amintește în primul rând să nu 
țineți animalul pe locul pasagerului din față, sau mai 
ales în brațe, fiindcă reacțiile lui 
neașteptate vă pot face să pierdeți 
controlul mașinii și, bineînțeles, 
vă  distrag atenția de la șosea. 
 Desigur, este de preferat ca pisicile 
și câinii mici să fie ținuți într-o 
cușcă, iar câinii mari să stea în 
spatele plasei de separare dintre 
portbagaj și habitaclu. 

O alternativă bună este să 
folosiți centurile de siguranță cre-
ate special pentru animale. În plus, 
nu lăsați cățelul să scoată capul pe 
geamul mașinii în timpul mersului. 
Poate părea distractiv însă, după 
cum subliniază Richard Gladman, 

reprezentant IAM RoadSmart, „ochii cățelului nu 
au fost proiectați pentru a rezista la vântul din tim-
pul deplasării cu 100 km/h“. De asemenea, nu lăsați 
animalul singur în mașină, mai ales pentru timp 
îndelungat! Iar hrănirea trebuie făcută cu grijă. 
Încercați să nu le dați de mâncare chiar înainte de a 
pleca la drum, sau pe parcursul deplasării. În schimb, 

este bine să aveți cu dumneavoastră 
un biscuite pentru cățel sau o jucă-
rie. Îl calmați mai ușor dacă este 
agitat și mai câștigați timp pentru 
a ajunge la destinație, unde îl puteți 
hrăni corespunzător. 

Nu uitați să îi dați apă pentru a 
evita deshidratarea. De asemenea, 
înaintea unei deplasări îndelun-
gate cu mașina nu este recomanda-
bil să schimbați hrana pe care i-o 
dați prietenului patruped, pentru 
a evita o posibilă deranjare a sto-
macului. Și este bine să faceți opriri 
dacă drumul este de durată, ceea ce 
servește inclusiv șoferului.

Cu cățelul în mașină
Organizația briTanică iaM rOadSMarT ne Oferă câTeva 

SfaTuri uTile penTru a TranSpOrTa aniMalul de caSă 
cu Mașina în Siguranță și cOnfOrT.

de  
Alex Buțu
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boutiqueFashion & style

boutiqueȘic de

Pandantiv, 
disponibil 
în rețeaua 
magazinelor 
Pandora.  
Preț la cerere.

noul parfum nina luna, 
disponibil în parfumerii 
începând din luna 
septembrie. Preț: 265 ron 
(50ml eDt)

Brățară, disponibilă în 
rețeaua magazinelor 

Pandora. Preț la cerere.
cremă de față 
givenchy,  
disponibilă în rețeaua 
magazinelor sephora. 
Preț: 629 ron

Plic argintiu, 
disponibil în 
magazinele 
Follie Follie. 

Preț: 499 ron

Pălărie, disponibilă în 
rețeaua magazinelor 
stefanel. Preț: 510 ron

noul parfum Verry irresistible 
sparkling de la givenchy, 
disponibil exclusiv în 
parfumeriile Marionnaud 
începând din luna octombrie. 
Preț: 354 ron (50ml eDt)

Murad instaMatte, 
disponibil exclusiv 

în magazinele 
sephora începând 

din luna septembrie. 
Preț: 246 ron

Pantaloni 
din mătase, 
disponibili 
în rețeaua 
magazinelor 
stefanel.  
Preț: 910 ron

Jachetă, disponibilă în 
rețeaua magazinelor 

stefanel. Preț: 910 ron

agent Provocateur. 
Fațetele de un roșu 
intens ale flaconului și ale 
capacului sunt puternice, 
redând o experiență 
multisenzorială. 
Disponibil în rețeaua 
magazinelor Marionnaud. 
Preț la cerere.
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sonia argint ionescu & lexus rx

    Mixul 
perfect

Sonia Argint Ionescu crede 
că viitorul mobilității se 
regăsește în tendințele 
eco abordate de mașinile 
deștepte, fie că vorbim 
despre sisteme de 
propulsie hibridă, pe pile 
de hidrogen sau electrice.text de andrei Barbu fotografii de Dragoș savu
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date pe parbriz, încălzirea volanului 
sau acționarea electrică a portbagajului 
sunt doar câteva dintre modurile în 
care Lexus RX450h îți face viața mai 
frumoasă. Și, cu lipsă de modestie, 
pot spune despre mine că fac parcări 
de excepție. Însă sistemul de asistență 
la parcare îți oferă inclusiv o vedere de 
sus a mașinii, pe lângă camera video de 
mers cu spatele, ceea ce e «WOW!»“, 
adaugă Sonia Argint Ionescu.

Rafinamentul formelor exterioare 
se regăsește și în felul în care noul 
Lexus RX450h se conduce. Sistemul 
hibrid îți oferă liniștea confortabilă 
de care ai nevoie în cazul deplasărilor 
urbane, în timp ce interiorul spectaculos 
este un exemplu clar al zonei premium 
în care mașina se încadrează. Cu detalii 
exclusiviste, precum bordul îmbrăcat 
în piele sau joystick-ul de control al 
sistemului multimedia, RX450h îți 

L exus RX450h este mașina care te invită să 
redescoperi ideea de lux progresiv. Formele sale 
futuriste, integrate într-un profil elegant, nu te lasă 
indiferent și-ți stârnesc curiozitatea. Iar atunci când 
iei în calcul sistemul de propulsie hibrid, lucrurile 

devin și mai interesante, iar Lexus RX450h se transformă 
într-una dintre cele mai interesante și polarizante propuneri 
pentru cei care-și doresc o mașină premium, frumoasă, practică 
și prietenoasă cu mediul. „Sunt o femeie tipică, care le vrea pe 
toate. Îmi plac mașinile frumoase și confortabile, dar care au și o 
tentă sportivă. Totuși, mai presus de toate, în prezent contează 
grija pe care o arătăm pentru mediul înconjurător, față de aerul 
pe care îl respirăm. Prin urmare, un element esențial în alegerea 
viitoarei mele mașini va fi grija pe care aceasta o poartă pentru 
mediu. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie hibridă sau electrică“, 
ne spune Sonia Argint Ionescu. 

În 2004, Lexus lansa primul SUV cu sistem de propulsie 
hibrid, iar acum, în 2016, ne bucurăm de tot progresul tehnologic 
obținut în aproape două decenii de dezvoltare a sistemelor hibride 
și a modului în care un motor electric poate interacționa cu unul 
pe benzină, astfel încât emisiile poluante și consumul să fie cât 
mai scăzute, dar fără ca acest lucru să afecteze performanțele 

dinamice. Noul Lexus RX450h este 
probabil una dintre cele mai inteligente 
mașini disponibile în acest moment 
pe piață. Cu un motor pe benzină de 
3,5 litri și cu unul electric care fuzionează 
pentru a propulsa mașina, puterea 
maximă combinată ajunge în jurul a 
313 cai-putere, în timp ce consumul 
mediu nu depășește 5,3 l/100 km, 
iar emisiile de CO2 sunt sub pragul 
de 140 g/km. Mai mult, împreună cu 
sistemul de tracțiune integrală E-Four și 
cu multitudinea de sisteme de asistență, 
Lexus RX450h știe exact ce trebuie 
să facă, indiferent de situație, pentru 
ca tu să te simți în deplină siguranță 
și în deplin control. „Sistemul care te 
avertizează atunci când un alt vehicul 
se află în unghiul mort, felul în care 
poți regla poziția la volan, informațiile 
furnizate de computerul de bord, sistemul 
Head-Up Display care proiectează 

one 
perfect 
match

Vestimentație: Mengotti,  
Calea Victoriei, nr. 48-50
Eșarfă Frey Wille și pantofi  
din garderoba proprie
Make up: Mirela Vescan
locație: Casa Vlăsia
Snagov, Șoseaua Codrii Vlăsiei nr. 2
www.casavlasia.ro

sonia argint ionescu & lexus rx
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Preț (cu TVA):
61.950 euro
PuTere (CP): 313
CuPlu (Nm): 335
0-100 km/h (s): 7,7
ViTeză mAximă (km/h):  
200
CoNsum mixT (l/100 km): 
5,3
emisii Co2 (g/km): 132

rx450h știe într-adevăr 
să le facă pe toate.

le
xu

s 
rx

45
0h

oferă un grad de confort ce poate fi cu greu egalat, în timp 
ce transmisia cu variație continuă adaugă o notă în plus 
ținutei de drum ireproșabile. „Achiziționarea unei mașini 
hibride sau electrice este o alegere care susține 100% direcția 
green&eco friendly în care multe personalități cred“, continuă 
Sonia. „Pentru că din octombrie începem un nou sezon al 
emisiunii «Vreau să fiu sănătos», difuzată sâmbăta pe TVR1 
de la ora 12:00 și pentru că de luni până vineri vom avea o pastilă 
de sănătate în fiecare dimineață, programul meu va fi unul 
extrem de aglomerat. Mai ales că, odată cu venirea toamnei, 
și rolul meu de influencer digital devine unul destul de agitat. 
Sunt ocupată cu contractele de endorsment pentru Maratonul 
Internațional București, pentru Semimaratonul București, 
iar mai recent pentru cel al Maratonului DHL, iar site-ul meu 
actual soniaargintionescu.ro va căpăta un nou design, dar și 
un nou concept. În plus, mă implic activ în campaniile sociale 
cu care empatizez, așa cum sunt «Let’s do it, Romania!», 

sau WWF și Greenpeace. Ținând cont 
de toate aceste aspecte din viața mea 
profesională, dar și de faptul că trebuie 
să fiu mereu aproape de familia mea, 
o mașină atât de inteligentă precum 
Lexus RX450h m-ar ajuta să fie mereu 
pregătită pentru neprevăzut“.

sistemul 
multimedia este 

controlat prin 
intermediul 

unui joystick cu 
feedback haptic.

Lexus RX450h poate 
parcurge distanțe 
scurte exclusiv 
în modul electric, 
cu zero emisii.

sonia argint ionescu & lexus rx
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Deși în cea mai mare 
parte a timpului are 
șofer, Andreea Esca știe 
exact ce anume trebuie 
să-i ofere o mașină. 
Iar noul Mercedes-Benz 
GLC pare să fie alegerea 
care îndeplinește toate 
exigențele.

andreea esca & Mercedes-Benz glc

text: andrei Barbu Foto: Dragoș savu

 Standarde 
înalte,
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să te simți bine, iar pentru mine 
Mercedes-Benz GLC împlinește cu 
brio aceste cerințe. Apreciez confortul 
și rafinamentul unei mașinii, în 
aceeași măsură în care apreciez nivelul 
de siguranță pe care ți-l poate oferi. 
În același timp, designul exterior este 
foarte important, pentru că întotdeauna 
trebuie să fii mulțumit de alegerile 
făcute“, adaugă Andreea Esca.

Din punct de vedere tehnic, 
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC 
este impresionant. Cu un motor de 
2,2 litri ce dezvoltă 170 de cai-putere, 
GLC 220 d 4MATIC este echipat cu un 
sistem inteligent de tracțiune integrală, 
dar și cu o transmisie automată cu nouă 
trepte de viteză, ceea ce oferă versatilitate 
sporită. Astfel, cel de la volan are toate 
atuurile pentru ca experiența să fie una 
încântătoare. „Nu apreciez neapărat 

Nu e deloc ușor să atingi standardele înalte 
care setează noi puncte de reper pentru 
profesionalism, dar e cu atât mai dificil să te 
menții ani la rândul pe un piedestal construit 
cu greu. Mai ales că fiecare greșeală, oricât de 

mică, poate fi transformată într-o avalanșă atunci când toți ochii 
sunt ațintiți asupra ta. Între Andreea Esca și Mercedes-Benz s-a 
format o punte comună, bazată pe un set de principii înalte, ce 
sunt considerate etalon.

Dacă pentru mulți dintre noi constanța poate părea ceva lejer, 
atunci când nivelul jocului este extrem de ridicat, lucrurile au 
tendința de a deveni puțin mai dificile. Trebuie mereu să fii atent 
la ce faci, la ce spui și poate chiar la ce gândești și asta pentru că 
totul poate fi interpretat și întors împotriva ta. Iar atunci când 
ești Andreea Esca, programul zilnic îți poate da ceva bătăi de cap. 
„Sunt mereu «în priză», mereu am ceva de făcut sau undeva de 
ajuns. Țin foarte mult la punctualitate și sunt nevoită să petrec 
foarte mult timp în mașină. Probabil că tocmai din acest motiv 
am ales Mercedes-Benz“, ne spune Andreea Esca. Recent, odată 
cu apariția noului Mercedes-Benz GLC, Andreea Esca a făcut 
trecerea de la Clasa C la o mașină dintr-un segment superior, 

iar motivele nu sunt greu de înțeles. 
„M-am simțit foarte bine în Clasa C, dar 
imediat cum am văzut noul GLC am știut 
că voi face o schimbare. E o chestie care 
ține strict de preferințele fiecăruia, dar 
mi-a plăcut foarte mult designul acestui 
nou model și mă simt foarte bine în 
mașină, indiferent de cât de aglomerată 
este ziua mea“, continuă Andreea Esca. 

Noul Mercedes-Benz GLC a înlocuit 
în portofoliul producătorului german 
vechiul GLK și a adus o nouă linie de 
design, mult mai dinamică, mai f luidă și 
mai ancorată în prezent. Cu o gardă la 
sol înaltă, cu tracțiune integrală, dar și 
cu interior spațios, Mercedes-Benz 
GLC își respectă promisiunile și nu face 
niciun rabat în privința confortului, 
a rafinamentului sau a calității. 
„E important să alegi o mașină care 
să te reprezinte și în interiorul căreia 

Proaspăt 
reinventat, 

noul glc știe 
să se ridice la 

standardele înalte 
impuse de-a 

lungul anilor de 
Mercedes-Benz.

andreea esca & Mercedes-Benz glc

Mercedes-Benz GLC poate fi „refugiul“ într-o zi agitată  
și locul unde ai parte de toată liniștea necesară pentru  
a-ți pune gândurile în ordine. Dar poate fi și partenerul ideal 
pentru o excursie spontană, în orice zi a săptămânii.

one 
perfect 
match

Make up: SLA PARIS, MUA Bianca Vaduva
Hair style: Fason Studio
Str. Baia de Fier nr. 10, Sector 3, București
Tel.: 021 310 55 11, 0721 323 360
locație: Stejarii Coutry Club
Str. Jandarmeriei, nr. 14, sect. 1, București
www.stejariicountryclub.ro
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Preț (cu TVA):
44.340 euro
PuTere (CP): 170
CuPlu (Nm): 400
0-100 km/h (s): 8,3
ViTeză mAximă  
(km/h): 210
CoNsum mixT (l/100 km): 
5,5-5,0
emisii Co2 (g/km): 143-129

170 de cai-putere, 
tracțiune integrală și tot 
confortul din lume. 
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«caii» unei mașini, dar întotdeauna mă simt mai confortabil 
atunci când știu că mașina în care mă aflu are suficiente resurse 
de putere, chiar dacă de cele mai multe ori am șofer, iar eu stau 
pe bancheta din spate. E foarte important ca mașină să fie 
liniară, să nu resimt șocurile schimbărilor de trepte, iar la acest 
capitol GLC excelează“, continuă Andreea Esca.

Mercedes-Benz GLC este un SUV compact modern, creat 
pentru un stil de viață activ, de care poți să te îndrăgostești la 
prima vedere și care nu te dezamăgește nici după ce-l cunoști 
mai bine. Din contră chiar. Este o mașină care-ți oferă un grad 
de libertate superior grație tracțiunii integrale și gărzii la sol 
înalte, dar care știe că rafinamentul și confortul sunt atuurile 
sale și care nici nu se dă înapoi atunci când vine vorba despre 
sportivitate. „GLC este mixul perfect. E un cocktail preparat 
după o rețetă bună și știe să îmbine designul cu rafinamentul și 
eleganța cu sportivitatea. Pentru mine, în momentul de față, este 
mașina perfectă“, ne mai spune Andreea Esca înainte de plecare.

Designul 
interiorului este 

un mix între 
artă și inginerie, 

reușind să îmbine 
materiale de top, 

într-un layout 
impresionant.

Cu o transmisie 
automată cu 
nouă trepte, noul 
GLC redefinește 
standardele 
confortului.

andreea esca & Mercedes-Benz glc
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Spirit de
campion text de alex Buțu

fotografii de Dragoș savu

anca Bucur & Ford edge

Perfecționismul este esența unui campion. Este un  
atribut pe care îl găsim la SUV-ul Ford Edge și 
multipla campioană mondială la fitness Anca Bucur.
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Confortul și rafinametul lui Edge 
se af lă la rândul lor la cote ridicate. 
Ambianța cu pretenții premium din 
habitaclu este sporită nu doar de finisările 
excelente, dar și de sistemul de control 
activ al zgomotului (sistemul audio 
emite sunete pe frecvențe care atenuează 
zgomotul din habitaclu).

În timp ce Anca Bucur este un etalon 
pentru disciplina sportivă modernă, 
Ford Edge adoptă avangarda tehnologiilor 
multimedia și de siguranță. Sistemul de 
infotainment SYNC 3 este prevăzut cu 
ecran tactil dar și cu funcții de comandă 
vocală pentru a selecta melodii, pentru 
a controla temperatura și navigația 
sau pentru a efectua sau primi apeluri 
telefonice. De asemenea, SYNC 3 are 
funcția de a citi mesajele text primite 
de telefon și recunoaște comenzi 
precum „find a car park“ (găsește un 
loc de parcare). Manevrarea SUV-ului 
în mediul urban este lejeră și datorită 

Anca Bucur este definiția 
unui stil de viață activ. 
A câștigat de patru ori 
titlul de campioană 
mondială la fitness, 

este instructor Gold Schwinn Cycling, 
instructor World Class și ambasador 
Herbalife. Dar Anca nu este doar un 
model de fitness și sănătate, ci și o 
personalitate foarte pozitivă, care îi 
încarcă pe ceilalți cu energie și optimism. 
Este un spirit perfecționist și reprezintă 
o sursă de inspirație pentru cursanții 
săi, după cum dovedesc și testimonialele 
de pe site-ul său, semnate și de vedete 
precum Andreea Marin. Dar noi am avut 
plăcerea de a descoperi personal aceste 
calități inclusiv în cadrul pictorialului 
alături de noul Ford Edge, o mașină care 
se impune în segmentul SUV-urilor prin 
atribute pe care le regăsim la Anca Bucur. 
De altfel, Anca are o afinitate pentru 
marca Ford și a rezonat cu stilul lui 
Edge: „A fost o reală plăcere să o conduc. 
M-am simțit în siguranță. Este foarte 
ușor de condus, are un design pe gustul 

meu, atât în interior cât și în exterior, 
și foarte multe funcții pe care eram 
tare curioasă să le descopăr. Prima mea 
mașină a fost un Ford Mondeo și în 
prezent tot un Ford conduc. De data asta 
este un Focus. Deci am un sentiment 
plăcut față de acest brand. SUV-ul Ford 
Edge m-a cucerit de la prima întâlnire.“ 

În primul rând, spre deosebire de 
majoritatea SUV-urilor care par masive 
și greoaie, Ford Edge are un design care 
îmbină armonios prestanța impozantă 
cu un profil dinamic. Inspiră forță, 
dar într-un mod grațios. Este genul de 
echilibru pe care Anca Bucur l-a găsit prin 
felul în care și-a sculptat trupul. Secretul 
este că Anca și-a început pregătirea 
făcând balet de la 3 ani, disciplină prin 
care și-a câștigat grația fermecătoare. 
Iar apoi și-a perfecționat abilitățile fizice 
la școala de gimnastică de la Deva și 
ulterior prin fitness, devenind un sportiv 
versatil, dar care te încântă mereu prin 
eleganța mișcărilor și tonusului ei.  

Versatilitatea este un atu și pentru 
Ford Edge. Are un sistem de tracțiune 
integrală inteligent și alternative de 
motorizări diesel eficiente (2.0 TDCi de 
180 și 210 CP), care oferă performanțe 
înalte și consum mediu redus. 

Dinamismul 
lui edge este 
accentuat de 

direcția adaptivă 
și suspensiile 

sport disponibile 
standard în 

echiparea sport.

anca Bucur & Ford edge

one 
perfect 
match

Dorința de a stabili etaloane 
mai înalte este redată  
atât de Anca Bucur, cât și  
de noul SUV Ford Edge.

Vestimentație: Galeriile Collective
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PuTere (CP): 210
CuPlu (Nm): 450
0-100 km/h (s): 9,6
ViTeză mAximă (km/h):  
211
CoNsum mixT (l/100 km): 
5,8
emisii Co2 (g/km): 149

Ford edge oferă rafinament 
și tehnologii elevate.

Fo
rd

 e
d

g
e

camerelor video frontale și posterioare și sistemului de parcare 
automată. Totodată, când Edge iese din parcare în marșarier, 
devine activ și sistemul care avertizează șoferul dacă prin spatele 
lui urmează să treacă un vehicul. 

Ford este un pionier în domeniul dezvoltării și implementării 
sistemelor de siguranță, iar Edge dovedește acest lucru fiind 
dotat inclusiv cu centuri de siguranță gonflabile, sistem de 
corectare automată a direcției pentru păstrarea benzii de rulare 
și sistem de frânare automată pentru evitarea unei potențiale 
coliziuni cu un alt vehicul sau cu un pieton. 

Atractivitatea lui Ford Edge constă și în oferta specială de 
lansare, cu o dobânda de finanțare de numai 0.99%, pachetul 
Titanium la 450 euro și avantaj suplimentar de 1.500 euro la 
achiziția prin programul Trade In. Toate acestea sunt argumente 
care îl pregătesc pe Ford Edge să pretindă un loc pe podiumul 
segmentului său, la fel cum Anca Bucur este pregătită să urce 
din nou pe podiumul Fitness America, campionatul mondial la 
categoria profesioniștilor care are loc în noiembrie.

Ford edge oferă 
un nivel de 

siguranță ridicat, 
inclusiv datorită 
multitudinii de 

sisteme de asistare 
a condusului.

Comenzile vocale 
variate și sistemul 
de atenuare  
a zgomotului  
din habitaclu 
sporesc confortul.

anca Bucur & Ford edge
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Crina Abrudan și MINI Cooper S Cabrio  
ne invită să ne bucurăm de spiritul zilelor  

cu soare și fac o declarație de stil  
care îmbină dinamismul și eleganța  

într-o identitate carismatică.

text de alex Buțu / fotografii de Dragoș savu

Există persoane care îți înseninează ziua pur și 
simplu prin energia lor pozitivă. E ca și cum spiritul 
zilelor însorite se oglindește etern în privirea lor 
veselă și caldă. La fel, există mașini create special 
pentru a reda acest spirit. Toate acestea sunt 

calități cu care am fost întâmpinați de Crina Abrudan și MINI 
Cooper S Cabrio, pus la dispoziție de Automobile Bavaria.

Atât Crina, cât și stilatul cabriolet britanic au o personalitate 
efervescentă, care insuflă bucurie. Crina Abrudan s-a remarcat 
drept una dintre cele mai carismatice prezentatoare de știri 
sportive. Poartă cu aceeași naturalețe atât o rochie șic, cât și un 
combinezon în postura de pilot, după cum a fost cazul atunci 
când a încercat inclusiv adrenalina motorsportului, la volanul 
unei mașini cu care a participat la o etapă a Campionatului 
Național de Viteză în Coastă. Simțul stilistic și sportivitatea fac 
parte și din natura lui MINI. 

Agilitatea de go-kart tipică MINI este cu atât mai evidentă 
în cazul versiunii Cooper S, care este echipată cu un mod 
sportiv de funcţionare a sistemului de control al stabilităţii, 
numit Performance Control. Opțional, MINI Cooper S Cabrio 
poate fi echipat și cu suspensie sport și control dinamic al 

Energie 
pozitiv~

Mini cabrio 
promovează stilul 

individual prin 
multiple opțiuni 
de personalizare.

amortizoarelor. Acest comportament este 
pe placul Crinei Abrudan: „Se conduce 
lejer, dar are o serioasă latură sportivă. 
Este o mașină făcută pentru plăcerea de 
a conduce.“ Motorul turbo de 2 litri și 
192 CP este responsabil pentru pofta cu 
care decapotabila îți oferă o experiență de 
condus exaltantă. Și face asta indiferent 
dacă alegi cutia de viteze manuală sau cea 
automată. Dar comportamentul său este 

Vestimentație: Dana Budeanu
locație: Cosmopolis
Make-up: Mirela Vescan

crina aBrudan & Mini caBrio
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Preț (cu TVA)
29.400 euro
PuTere (CP)
192
CuPlu (Nm): 280
0-100 km/h (s): 7,2
ViTeză mAximă (km/h):  
230
CoNsum (l/100 km): 6,0
emisii Co2 (g/km): 139

stil original și abilități 
dinamice exaltante.

M
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și foarte sigur, fapt susținut și prin lista de sisteme de asistare 
a condusului. MINI Cooper S Cabrio poate fi echipat cu pilot 
automat adaptiv care reglează viteza de rulare, precum și cu 
sistem de citire și redare a semnelor de circulație și cu sistem de 
frânare automată pentru evitarea unei coliziuni.

Datorită manevrabilității sporite și dimensiunilor mici, 
MINI Cooper S Cabrio se strecoară nonșalant prin traficul 
urban. Iar din lista de dotări opționale se pot alege camera 
video pentru marșarier și sistemul de asistare a manevrelor de 
parcare, care fac și mai ușoară utilizarea în oraș. Apropo de 
mediul cosmopolit, MINI Cooper S Cabrio este un adevărat 
simbol al modei, care promovează stilul personal, după cum 
remarcă și Crina: „Cine alege MINI face totodată o declarație 
de stil. Îmi place multitudinea de opțiuni pentru culori și 

modalitățile de personalizare pe care 
le oferă.“ Inclusiv acoperișul său textil 
poate avea grafică Union Jack ţesută. 
Soft-top-ul este acționat electric și se 
pliază sau se ridică în doar 18 secunde, 
chiar și în timpul mersului, la viteze de 
până la 30 km/h. 

După o zi de shopping în care ți-ai 
înnoit garderoba odată cu schimbarea 
sezonului, vei vedea că portbagajul oferă 
loc suficient pentru cumpărături, iar 
spătarele scaunelor spate sunt rabatabile 
și permit creșterea spațiului de încărcare.

Nu în cele din urmă, MINI Cooper S 
Cabrio este o mașină pentru toate 
sezoanele, datorită unor dotări de 
confort specifice. De exemplu, sistemul 
de aer condiționat automat are reglaj 
pe două zone şi mod de funcţionare 
special pentru când se merge decapotat. 
Scaunele și parbrizul sunt încălzite, 
iar deflectorul de vânt este ușor și se 
montează simplu. 

Prin toate aceste calități, 
MINI Cooper S Cabrio te invită mereu 
să te bucuri de zilele însorite și să 
savurezi plăcerea de a conduce. Cu alte 
cuvinte, după cum spune și Crina, 
MINI Cooper S Cabrio „te încarcă 
de fiecare dată cu energie pozitivă.“

crina abrudan 
apreciază 

comportamentul 
dinamic exaltant 

al noului Mini 
cooper s cabrio.

crina aBrudan & Mini caBrio

Mașină oferită de Automobile Bavaria
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Este mai șarmant dacă etalezi într-un mod elegant 
avangardismul și sportivitatea,  

la fel cum este mai plăcut să te bucuri de un spirit 
dinamic într-un mod inteligent, versatil și sigur.  
Volvo XC90 R-Design D5 AWD ne dovedește  

cum poți obține cu fler  
echilibrul între toate aceste calități.

text de alex Buțu / fotografii de Dragoș savu

drive volvo xc90

natural

Știm că am găsit automobilul 
potrivit atunci când îl 
percepem ca pe un partener 
care ne va însoți pe toate 
drumurile din harta vieții 

noastre. Vrem să ne ofere siguranță, să 
ne facă să ne simțim protejați în orice 
situație. Dorim să fie un refugiu, o 
oază de relaxare și confort. În aceeași 
măsură, vrem să ne exalte simțurile 
și să ne inspire poftă de a trăi viața pe 
deplin. Nu în ultimul rând, trebuie să 
recunoaștem că ne place ca automobilul 
nostru să fie admirat și de alții, pentru 
că suntem mândri de el. Cerem prea 
mult? Nicidecum. Volvo înțelege în 
același fel automobilul, fapt pe care 
l-am descoperit și la volanul SUV-ului 
XC90 în echipare R-Design, propulsat 
de eficientul motor diesel D5. Noua 
generație XC90 se distinge prin eleganța 
cu care redă un limbaj de design 
avangardist. De asemenea, gradul său 
de rafinament și calitate a fost elevat 
la cele mai înalte standarde ale clasei 
premium. Iar echiparea R-Design este 
dedicată celor care doresc să adauge o 
notă sportivă acestei prestanțe. Altfel 
spus, XC90 R-Design este o interpretare 
galantă a sportivității. Este precum un 
atlet îmbrăcat într-un costum stilat, croit 
special pentru el. 

Echiparea R-Design se remarcă 
prin jante Diamond Cut de 20 de inch, 
spoilere și grilă sport, două evacuări 
pentru eșapament și carcase ale oglinzilor 
retrovizoare vopsite în argintiu mat. 
Aspectul captivant al lui XC90 R-Design 
a fost completat în cazul modelului 
testat și de faptul că acesta este vopsit 
în culoarea Bursting Blue, un albastru 
care te duce cu gândul la cerul senin, 
la orizontul infinit deschis înaintea ta. 

XC90 R-Design îți insuflă curajul 
de a explora drumuri noi. Subînțeles 
pentru marca Volvo este în primul rând 
nivelul de siguranță. Iar în acest sens noul 
XC90 reprezintă un etalon în industria 
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XC90 R-Design are suspensie 
cu reglaj sport, care oferă 
stabilitate, dar și un grad  
înalt de confort.

Opțional este disponibilă 
suspensie pneumatică, cu 
mod off road care înalță 
garda la sol cu 40 mm.

head-up display este unul dintre cele mai 
elaborate din industrie, afișând inclusiv 
limitele de viteză, indicații detaliate 
ale sistemului de navigație și reglajele 
pilotului automat adaptiv. 

XC90 te cucerește și prin inteligența 
sa, grație sistemelor cu care asistă 
condusul. Își corectează singur direcția 

Motorul D5 are 
pregătire Polestar 

și dezvoltă  
233 cP, dar oferă 

un consum 
economic.
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Preț dotare standard  
cu TVA (euro): 64.680
PuTere (CP/rpm):
233/4.000
CuPlu (Nm/rpm):
500/1.750-2.500
0-100 km/h (s): 7,7
CoNsum combinat (l/100 km):  
5,8
ViTeză mAximă (km/h): 220
emisii Co2 (g/km): 152

Avangardism și  
tehnologii inteligente.
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Materialele de 
excepție și afișajele 
digitale definesc 
ambianța premium 
modernă.

drive volvo xc90

auto. Este o mașină la volanul căreia te simți mereu în control, 
indiferent de mediul în care conduci. 

Versiunea R-Design beneficiază de o pregătire sport a 
suspensiilor și de un surplus de cai putere. Drept urmare, 
motorul diesel livrează 233 CP, care fac SUV-ul să răspundă cu 
aplomb la fiecare apăsare a accelerației, păstrând și un consum 
mediu redus. Acestea sunt contribuțiile aduse de inginerii 
diviziei Polestar, care proiectează modelele de performanță 
înaltă și de competiții ale mărcii suedeze. Drept urmare, 
impozantul SUV se simte în elementul său pe drumurile 
virajate, pe care le negociază cu lejeritate și grație. Este absolut 
molipsitor prin felul în care te face să uiți că ești la volanul 
unui SUV de aproape 5 metri lungime, care cântărește circa 
2 tone și poate găzdui până la 7 persoane. XC90 R-Design ne-a 
încântat cu agilitatea sa pe traseul cu serpentine care duce către 
Atra Doftana, un „design hotel“ af lat pe malul Lacului Paltinu. 
Acest hotel este apreciat pentru conceptul de relaxare activă 
pe care îl promovează, precum și pentru designul sofisticat. 
Sunt caracteristici care descriu și modelul XC90 R-Design. 
Sistemul de tracțiune integrală, garda la sol permisivă, precum 
și posibilitatea selectării mai multor moduri de rulare îi 
oferă SUV-ul o versatilitate amplă. Suspensiile sport asigură 
stabilitate lăudabilă în viraje și, totodată, estompează foarte bine 
denivelările, oferind un nivel înalt de confort. 

XC90 te invită să te bucuri de escapade în natură, pentru 
a te deconecta de forfota orașului, dar este la rândul său un 
mediu de relaxare mobil. Filtrele Clean Zone, care rețin noxele și 
mirosurile deranjante, asigură că respiri mereu un aer proaspăt, 
revigorant, iar habitaclul te găzduiește într-o ambianță definită 
de lux modern. Materialele fine precum pielea Nappa sau 
inserțiile de metal cu model Metal Mesh îți încântă simțul 
tactil, în timp ce scaunele sport Contour te încorsetează pentru 
a asigura susținere laterală în viraje și confort suprem la drum 
lung. De asemenea, XC90 are unele dintre cele mai avansate 
sisteme de afișare digitală, conectivitate și infotainment. 
Informațiile variate sunt împărțite după cum dorește șoferul 
între tableta încorporată în partea centrală a planșei de bord 
și ecranul care ține locul ceasurilor de bord. Iar sistemul 

pentru a nu părăsi banda de rulare dacă șoferul nu este atent 
sau nu semnalizează, iar sistemul care detectează obstacole 
recunoaște alte vehicule, bicicliști și pietoni și frânează automat 
mașina pentru a evita o coliziune. Nu lipsesc sistemul de asistare 
a manevrelor de parcare și camerele video care oferă o vedere de 
deasupra în jurul mașinii, ceea ce face foarte ușoară conducerea 
SUV-ului în aglomerația urbană. XC90 are inclusiv un sistem 
inovator de protecție în cazul părăsirii carosabilului. În acest 
caz, scaunele față își deformează controlat spătarul pentru a 
reduce șocurile verticale la nivelul coloanei, iar centurile de 
siguranță ale acestora se tensionează.

Datorită acestui spectru amplu de calități, putem spune că 
XC90 R-Design D5 AWD este o mașină definită de naturalețea 
prin care oferă un echilibru ideal între rațiune și pasiune, între 
siguranță și dinamism.

locație: Atra Doftana 
Comuna Valea Doftanei, sat Teșila,  

Fundătura Cerbului 780B, 107640 Prahova
E-mail: info@atradoftana.ro

www.atradoftana.ro
Telefon: +40735.020.111
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Focus health

În ultimii doi ani 
și jumătate, peste 
1.600 de cupluri 
din românia au 
devenit părinți 

cu ajutorul 
specialiștilor de 

la clinica genesis 
din atena. s-au 

născut astfel în jur 
de 900 de copii.

În românia, 
infertilitatea este 

considerată o 
rușine, un subiect 

tabu. Şi multe 
dintre cupluri nici 
măcar nu vor ști 
vreodată de ce 

suferă, pentru că 
nu merg la medic.

Datele statistice arată că unul din șase cupluri nu 
poate avea copii. E valabil în toată Europa, inclusiv 
în România. Infertilitatea este considerată una 

dintre cele mai grave afecțiuni ale ultimului secol, iar dacă rata 
natalității se menține la nivelul de acum, în 80 de ani vom fi 
jumătate din câți suntem azi, pentru că în fiecare an dispare câte 
un oraș cu 110 mii de locuitori!

Mai grav este că, în România, infertilitatea este considerată 
o ruşine, un blestem, un subiect tabu. Şi multe dintre cupluri 
nici măcar nu vor şti vreodată de ce suferă, pentru că nu merg 
la medic. Iar dintre femeile care merg la control și af lă că nu pot 
avea un copil, 20% au gânduri suicidale.

Infertilitatea nu este un moft sau o stare de spirit, ci o boală 
recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății. În România, 
nu s-a obosit nimeni să facă statistici cu femeile care nu pot 
avea copii. Nu ştim exact câte sunt pentru că statul nu sprijină 
femeile infertile. Statul român, în ciuda cifrelor alarmante, nu 
încurajează cu nimic tratarea infertilității. Suntem singura țară 
din Europa care nu încurajează programul de fertilizare in vitro, 
singura ţară unde statul spune că asigură gratuit o procedură 
FIV, dar în realitate decontează doar jumătate din costuri.

Primul program de fertilizare in vitro în România a fost 
demarat pe o perioadă de 15 luni, acesta începând în iulie 2011 
şi fiind sistat la începutul anului 2013. Datele Ministerului 
Sănătăţii arată că în primul program de fertilizare in vitro s-au 

40.000 de copii

S-au născut astfel în jur de 900 de copii. 
Mii de cupluri din România au devenit 
părinți, așadar, cu ajutorul specialiștilor 
de acolo. Dar și cu prețul unor mari 
sacrificii financiare, pentru că nu sunt 
de neglijat costurile unei proceduri de 
fertizare in vitro. O procedură poate să 
ajungă de la 3.000 până la 5.000 de euro. 
Chiar și așa, numărul solicitărilor este 
în continuă creștere, spun medicii greci. 
În fiecare lună, în Clinica Genesis din 
Atena se fac în jur de 700 de fertilizari 
in vitro, cifră care o plasează pe primul 
loc în Europa. Conform acestor cifre, 
rata de reușită este și ea printre cele mai 
ridicate din Europa.

Succesul se datorează, desigur, 
specialiștilor de acolo, care vin acum în 
România. Doctorul Konstantinos Pantos 
și clinica lui din Grecia reprezintă una 
dintre primele opțiuni pentru cupluri 
din întreaga lume care se confruntă 
cu probleme de infertilitate. Este unul 
dintre cei mai cunoscuți specialiști în 
fertilizarea in vitro din lume, medicul 
care are peste 40 de mii de copii în 35 de 
țări, inclusiv în România.

„Unul dintre motivele acestui succes 
este faptul că tratăm fiecare pacientă 
individual. Fiecare caz este unic, are 
specificul lui. Acest lucru, alături de 
investiţiile făcute constant în laboratorul 
nostru de embriologie, au dus clinica 
Genesis la un procent general de reuşită 
de 57,3 la sută“, afirmă profesor doctor 
Konstantinos Pantos.

„E dificil să îi spui unui cuplu că 
singura şansă de a avea un copil este 
fertilizarea in vitro. Cu atât mai greu este 
atunci când le spui oamenilor că trebuie 
să meargă în Grecia pentru asta. Este un 
mare disconfort. Sunt familii care nu 
au ieşit niciodată din ţară, care nu au 
avut niciodată paşaport“, spune Andreas 
Vythoulkas, unul dintre specialiştii de 
bază ai clinicii Genesis Athens.

Acest lucru i-a făcut pe specialiştii 
greci să ia o decizie importantă – 
deschiderea unei clinici de fertilizare 
in vitro şi la Bucureşti, făcând astfel 
mult mai uşor accesul la acest tip de 
servicii, tratamente sau proceduri 
medicale revoluţionare cât mai multor 
cupluri de români. În parteneriat cu 
Medsana, una dintre cele mai importante 
reţele de centre medicale din România, 
Genesis Athens și-a deschis porţile în 
Bucureşti, începând cu 13 octombrie. 
Clinica pune la dispoziţie procedurile şi 
tehnicile cele mai performante la nivel 
mondial în domeniul tratării problemelor 
de infertilitate folosite până acum doar la 
Atena, iar specialiştii greci vor lucra cot la 
cot cu cei din România.

SURPRIZA  
ANULUI 
PENTRU 
ROMÂNI

vine la Bucure[ti

Grecul cu

În timp ce tu citești acest articol, undeva, într-un cabinet,  
o femeie primește cruntul diagnostic: infertilitate!  
O parafă a unui medic anunță coșmarul!

înscris 1129 de persoane şi s-au născut 
peste 300 de copii, iar contribuţia statului 
a fost de 5,6 milioane de lei (1,3 milioane 
de euro). Programul a fost reluat în 2015 
şi de el vor beneficia 300 de cupluri, 
dar, din păcate, vor beneficia doar de 
jumătate din procedură. Prin comparație, 
statul francez asigură costurile (cu plata 
integrală) pentru până la 4 fertilizări 
in vitro pentru un cuplu cu probleme. 
La fel Ungaria, Polonia şi Bulgaria.

Mii de români pleacă în Grecia 
pentru a-şi împlini visul de a deveni 
părinţi. Merg la Atena, pentru că Grecia 
este țara din Europa cu cea mai mare 
rată de reuşită la fertilizarea in vitro. 
Procentajul ridicat de reușită, dar și 
faptul că țara noastră este codașă în 
Europa la capitolul susținere a cuplurilor 
nefertile, au făcut ca un număr din ce 
în ce mai mare de români să ia drumul 
Greciei. Numai în ultimii doi ani și 
jumătate, peste 1.600 de cupluri din 
România au devenit părinți cu ajutorul 
specialiștilor de la clinica din Atena. 
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proFil skoda kodiaq

Ispit` 
motorizat~
SKODA KODIAQ e genul de mașină care te scoate din casă, 
indiferent de vreme, fie că e vorba despre o cafea aromată 
în oraș sau de o plimbare pe munte. Tot ce trebuie să faci 
e să nu te împotrivești. text de andrei Barbu fotografii de skoda
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Sunt zile în care vremea de afară 
te ține în casă, alături de un 
ceai și o carte bună. Dar, oricât 
de bine te-ai simți în zona ta 
de confort, la un moment dat 

trebuie să-ți faci curaj și să ieși în lume. 
Iar în acele momente, în care frigul și 
ploaia par să fi pus stăpânire pe întreaga 
atmosferă, e bine să ai alături o mașină 
care să te facă să uiți de temperaturi 
și de umezeală și care să-ți ofere tot 
confortul din lume.

Proaspăt prezentat, SKODA 
KODIAQ promite să aducă la volanul 
mașinii posibilitățile nelimitate ale 
conexiunilor digitale de care suntem atât 
de dependenți și să devină un partener 
de călătorie, indiferent de drumul pe 
care îl ai de făcut. Cu un interior spațios 
și primitor, construit după standardele 
ridicate ale filosofiei „Simply Clever“, 
KODIAQ respectă toate normele unui 

automobil avangardist, menit să schimbe felul în care călătorim.
Cu SKODA KODIAQ ai la dispoziție un nou sistem de 

infotainment, dar și noi soluții de conectivitate cu mediul 
virtual. De exemplu, SmartLink integrează aplicația SmartGate 
cu deja existentele Apple CarPlay, Android Auto și MirrorLink 
astfel încât toate datele despre navigație, multimedia și 
informațiile despre mașină sunt disponibile într-o singură 
aplicație. Mai mult, folosind aplicația SKODA Connect poți 
accesa prin intermediul smartphone-ului tău date utile despre 
starea mașinii și poți să primești, de exemplu, alerte în cazul în 
care mașina este mișcată fără voia ta. Sistemul infotainment 
ce echipează modelul SKODA KODIAQ vine în standard cu 
un ecran tactil de 6,5 inch, iar sistemul opțional – Bolero – 
prezintă un ecran de 8 inch. Iar pentru ca totul să fie perfect, 
sistemele de conexiune digitală sunt completate de sisteme 
active de siguranță menite să lucreze în permanență pentru a 
evita situațiile neplăcute. Practic, vei uita de orice dificultăți în 
parcarea mașinii pentru că Manoeuvre Assist este un sistem 
ce acționează frânele imediat ce senzorii de parcare detectează 
un obstacol. În plus, SKODA KODIAQ este echipat standard 
cu City Emergency Braking. Acest sistem de asistență folosește 
un radar frontal pentru a detecta situațiile periculoase și poate 

acționa sistemul de frânare, parțial sau 
total, dacă viteza nu depășește 34 km/h. 
O altă inovație este Traffic Jam Assist, 
un sistem care permite un stil de condus 
autonom în situațiile de trafic aglomerat, 
menținând distanța în raport cu mașina 
din față și banda de rulare, în cazul 
deplasării cu viteze de până la 65 km/h. 

Cu toții ne dorim o mașină care 
să reușească să le facă pe toate, 
indiferent de cât de mult îi cerem. 
SKODA KODIAQ , la fel ca toate 
modelele din gama producătorului ceh, 
promite să-ți ofere un grad de libertate 
destul de greu de imaginat. Cu o gamă 
bogată de motorizări, atât diesel, cât și 
benzină, dar și cu posibilitatea echipării 
cu o transmisie automată performantă, 

noul KODIAQ beneficiază de toate premisele pentru a deveni 
un best-seller. Rafinamentul, poziția înaltă la volan, interiorul 
extrem de bine structurat și gama de motorizări potente, 
împreună cu multitudinea de sisteme inovative de conectivitate 
digitală și asistență, te vor face să te bucuri de fiecare ieșire, 
oricât de scurtă sau de lungă ar fi distanța parcursă. Mai mult, 
sistemul inteligent de tracțiune integrală și garda la sol 
înaltă îți vor permite să te aventurezi și să depășești limitele 
convenționalului, în drumul tău spre noi destinații. 

SKODA KODIAQ este antidotul perfect pentru vremea 
din sezonul rece, dar și partenerul ideal, indiferent de 
ocazie. Este genul de mașină care te ajută să ajungi oriunde, 
oricând, în confort deplin. Este suficient de spațioasă pentru 
întreaga familie și oferă un grad de siguranță foarte înalt, 
în timp ce motorizările disponibile promit un mix excelent 
între sportivitate și eficiență.

cu până la șapte 
locuri disponibile, 
skoDa koDiaQ 

nu duce deloc 
lipsă de spațiu. 

Din contră chiar.

conectivitatea 
digitală  

este prezentă la 
bordul noului  

skoDa koDiaQ 
prin intermediul 

sistemului 
smartlink.

proFil skoda kodiaq



50 � Toamnă 2016 Ladiesinmotion

Fashion & style



52 � Toamnă 2016 Toamnă 2016 � 53Ladiesinmotion.roLadiesinmotion

drive hyundai tucson

în zona de 
confort
Hyundai Tucson este o mare surpriză, atât prin prisma 
designului, cât și a gamei bogate de echipamente  
pe care le regăsești odată ce ai urcat la volan.

text de andrei Barbu / fotografii de cars Photo

r~sf~}
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îmbracă un interior extrem de bine pus 
la punct și de ergonomic. Grila frontală 
impresionantă, blocurile optice alungite, 
profilul suplu cu tendințe sportive, dar și 
partea din spate care completează perfect 
silueta avangardistă a noului Hyundai 
Tucson sunt elemente care se pliază 
întocmai unei personalități dinamice 
și elegante. În interior ești răsfățat cu 
materiale de calitate și finisări exigente, 
în timp ce poziția înaltă la volan, reglajul 
electric al scaunelor și transmisia 
automată cu șapte trepte sunt detaliile 
care completează o experiență dinamică. 

Segmentul SUV-urilor este din ce în 
ce mai popular, iar atuurile pe care un 
astfel de model le joacă sunt, de cele mai 
multe ori, factori de decizie în alegerea 
unei mașini noi. Garda la sol mai înaltă, 

sistemul de tracțiune integrală și nivelul 
ridicat de siguranță, precum și spațiul 
interior generos sunt doar câteva dintre 
premisele ce pot sta la baza unei decizii. 
Cu toate acestea, există momente în 
care dimensiunile exterioare ale unui 
SUV îți pot da bătăi de cap, mai ales 
dacă ne gândim la traficul aglomerat și la 
puținele locuri de parcare disponibile în 
centrul orașelor mari. Din fericire însă, 
noul Hyundai Tucson a învățat cum să 
compenseze acest aspect printr-o poziție 
la volan ideală, dar și printr-un grad de 

Pe măsură ce aspirațiile noastre profesionale 
cresc, apare inevitabil nevoia de mai bine în toate 
domeniile. Ne dorim o casă mai frumoasă, căutăm 
restaurante mai pretențioase și, de ce nu, ne dorim 
ca viața noastră din afara biroului să fie cât mai 

confortabilă și mai relaxantă. În acest context, e lesne de înțeles 
de ce rolul pe care mașina îl joacă este unul important. În primul 
rând, timpul pe care îl petrecem la volan are ponderi din ce în 
ce mai ridicate, atât pentru că traficul ne obligă să avem mai 
multă răbdare, dar și pentru că distanțele pe care le parcurgem 
sunt din ce în ce mai mari. Iar atunci când te pregătești să 
pleci spre birou într-o zi presărată cu deadline-uri și întâlniri 
importante, ai nevoie ca mașina pe care o conduci să-ți ofere 
liniștea și confortul care te ajută să te concentrezi pe ce ai de 
făcut în următoarele ore. La fel, după ce programul de lucru s-a 
încheiat, ai nevoie de un drum relaxant spre casă și, din nou, 
aici intervine felul în care mașina ta te face să te simți. În plus, 

micile escapade la final de săptămână sau 
vacanțele mai lungi la schi sunt strâns 
legate de felul în care te deplasezi. Dacă iei 
toate aceste lucruri în calcul îți dai cu 
ușurință seama că mașina devine mai 
degrabă un partener, decât un obiect pe 
care să-l tratezi detașat. Nevoile noastre 
de mobilitate și pretențiile pe care le 
avem de la un autoturism se schimbă 
constant și devin mai exigente. Iar în 
acest joc al ofertei care trebuie să bifeze 
căsuțele de pe lista de dorințe a fiecăruia 
dintre noi, producătorii auto au înțeles că 
trebuie să aducă mereu modele proaspete, 
puternic tehnologizate, dar rafinate și 
confortabile. Și poate că cel mai bun 
exemplu care să ilustreze această evoluție 
a lumii auto este noul Hyundai Tucson. 

Un model care a trecut printr-o 
transformare amplă de la o generație la 
alta și care vine acum la pachet cu un set 
de surprize care-ți vor schimba percepția 
despre felul în care conduci și despre felul 
în care privești lumea auto. În primul 
rând, designul este unul cu personalitate, 
care pune accent pe formele futuriste 
și dinamice ale exteriorului, dar care 

chiar și cele mai 
exigente cerințe 
și dorințe sunt 
îndeplinite fără 

probleme de noul 
Hyundai tucson.

Detaliile 
elementelor 

de design sunt 
atent rafinate 

pentru a atinge 
mixul perfect 

între dinamică și 
eleganță.

drive hyundai tucson

Într-o lume în care detaliile sunt cele care fac diferența, 
noul Hyundai Tucson știe care sunt elementele pe care 
să pună accent și care sunt cele mai bune soluții pentru 
a-ți crea tot confortul de care ai nevoie în fiecare zi.

vizibilitate excelent. Mai mult, pentru ca totul să fie perfect și 
pentru ca tu să nu-ți faci griji în legătură cu locul de parcare, 
Hyundai Tucson vine echipat cu un sistem autonom de parcare. 
Practic, tot ce trebuie tu să faci este să urmezi instrucțiunile 
afișate pe display-ul din bord, iar mișcările volanului îi revin 
în totalitate mașinii, fie că vorbim despre o parcare paralelă 
sau despre o garare cu spatele. Iar acesta este doar unul dintre 
multele sisteme de asistență și siguranță pe care le vei regăsi la 
bordul acestui autovehicul. Un sistem autonom de frânare de 
urgență (Autonomous Emergency Braking) este de asemenea 
disponibil, în timp ce avertizarea pentru existența traficului 
în unghiul mort sau avertizarea la părăsirea benzii de rulare, 
precum și pilotul automat cu posibilitatea de schimbare a vitezei 
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Preț (cu TVA):
32.256 euro
PuTere (CP): 177
CuPlu (Nm): 265
0-100 km/h (s): 9,1
ViTeză mAximă (km/h):  
202
CoNsum mixT (l/100 km):  
7,5
emisii Co2 (g/km): 175

Transmisia automată cu 
șapte trepte face minuni.
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de deplasare sunt sisteme care vin în ajutorul tău pentru a-ți 
oferi mereu o călătorie cât mai confortabilă și mai lipsită de 
griji. Mai mult, noul Hyundai Tucson poate fi echipat cu scaune 
ventilate și încălzite, cu hayon acționat electric sau cu un plafon 
panoramic, toate aceste dotări regăsindu-se până acum într-o cu 
totul altă gamă de preț. 

În versiunea testată de noi, Tucson a fost echipat cu un motor 
pe benzină, de 1,6 litri, supraalimentat, a cărui putere maximă 
de 177 de cai-putere este la fel de surprinzătoare precum felul 
în care transmisia automată cu șapte rapoarte schimbă treptele. 
Totul decurge într-un confort și un rafinament greu de descris 
în cuvinte, dar care te ajută să te bucuri de fiecare drum, oricât 
de scurt sau de lung ar fi, oferindu-ți în același timp un consum 
de combustibil care te ajută să rărești vizitele la benzinărie.

Noul model este o demonstrație de forță în materie de 
tehnologie benefică și știe să împacheteze tot acest know-how 
într-o caroserie cu un design foarte atractiv, completând pachetul 
cu dotări și motorizări pe care îți este imposibil să le ignori.

cu greu poți găsi 
un sUV sau un 

crossover mai bine 
echipat și mai 

bine tehnologizat 
decât noul 

Hyundai tucson.

Discret și elegant, 
interiorul devine 
un loc de relaxare 
după o zi lungă și 
obositoare la birou.

drive hyundai tucson
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Just
for her

eau de néroli 
doré și eau de 

rhubarbe écarlate. 
sunt disponibile 

în parfumerii. eau 
de cologne 100ml. 

Preț: 433 ron

stella aDt. Un parfum 
tânăr și proaspăt, 
inspirat din imaginea 
unui trandafir înrourat 
de roua dimineții, 
surprins de soarele din 
zori. Preț: 330 ron 
(50ml eDt)

ruj givenchy. 
Disponibil 
în rețeaua 
magazinelor 
sephora, 
Marionnaud  
și Douglas.  
Preț: 156 ron

apă de parfum narciso Poudree de 
la narciso rodriguez. Un parfum sexy și 
seducător. Preț: 372 ron (50ml eDt)

kiss Me Balm. subtil colorate, delicios 
parfumate, hidratante în două noi nuanțe 

– nr. 07 Pink Bubblegum și nr. 08 Peach 
Melba – ale balsamului kiss Me Balm au totul 

pentru a ne fi pe plac și s-au alăturat gamei 
de balsamuri de buze sephora. Preț: 32 ron

Boss tHe scent for 
her. Un parfum puternic, 

dar în același timp 
feminin într-un mod unic. 
Preț: 350 ron (50ml eDt)

oja givenchy. Disponibil în rețeaua 
magazinelor sephora, Marionnaud 
și Douglas. Preț: 103 ron
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Fotofilia
Panasonic DMC-GX80
Preț: DMc-gX80 + obiectiv 12-32 mm 3.600 lei
cu o rezoluție de 16 
mega pixeli, DMc-gX80 
dispune de o funcție 
interesantă, numită Post 
Focus care-ți permite 
să modifici punctul de 
focus, după ce ai realizat 
fotografia. are un sistem 
de stabilizare dublu, pe 
cinci axe, astfel că poate 
fi folosit cu ușurință și în 
condiții de lumină slabă, 
iar filmarea 4k la 30 fps, 
alături de ecranul raba-
tabil și de vizorul live 
View îl pot transforma 
în partenerul ideal pen-
tru călătorii.

Vacanțele fără poze care să te 
ajute să retrăiești momentele nu 

au farmec, așa că avem câteva 
propuneri de aparate mirrorless 
care să-ți facă vacanța de iarnă 

mai frumoasă.

FUJiFilM X-T10
Preț: X-t10 + obiectiv 18-135 mm 6.499 lei
Un aparat cu obiective interschimbabile, cu un design retro, 
care preia o mare parte din funcțiile vârfului de gamă, X-t1. 
Un senzor de imagine de 16,3 Mpx, o fotografiere în rafală de 
de 8 fps, o filmare Full HD la 60 fps și un sistem de focalizare 
cu 77 de puncte sunt atuurile acestui aparat. ecranul lcD se 
articulează, iar conectivitatea Wi-Fi nu lipsește. în timp ce 
viteza maximă de declanșare este 1/3200 secunde.

olyMPUs OM-D E-M10 Mark II
Preț: body oM-D e-M10 Mark ii 2.805 lei 
cu un design extrem de 
atractiv și un preț cel 
puțin interesant, noul 
oM-D e-M10 vine cu 
un senzor live Mos de 
16,1 Mpx și permite foto-
grafierea în format raW 
și JPeg. De asemenea, are 
bliț integrat și conexiune 
Wi-Fi, în timp ce capa-
citatea de rafală este de 
8,5 fps, cu un interval 
iso de la 200 la 25.600. 
Filmarea Full HD se face 
la 60 sau 30 fps, iar sis-
temul de focalizare cu 
detectare a contrastului 
are 81 de puncte.
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Dacă îți planifici o vacanță de iarnă în afara țării și vrei 
să mergi la sigur, atunci zona Zell am See – Kaprun 
din Austria e probabil una dintre cele mai potrivite 

destinații. Fie că mergi acolo pentru schi, pentru relaxare la spa, 
pentru vizionarea diverselor obiective turistice sau pentru toate 
la un loc, fie că mergi în gașcă sau cu familia, cu siguranță vei 
găsi o gramadă de lucruri interesante de făcut. În primul rând 
însă, trebuie să ajungi acolo și, din experiență îți spun, cea mai 
bună variantă este să te urci în mașină și să pornești la drum, 
chiar dacă din București până în Zell am See sunt aproape 
1.500 de kilometri. Te poți bucura de drum și de alte destinații 
pe parcursul călătoriei, mai ales că una dintre opriri poate să fie 
în Viena. Dacă alegi varianta zborului, atunci ar trebui să știi că 
cel mai apropiat aeroport este cel din Salzburg, iar de aici până 
în Zell am See mai ai de parcurs cam 90 de kilometri, deci tot va 
trebui să închiriezi o mașină. 

Cazarea depinde foarte mult de gusturile personale și de 
bugetul disponibil, dar recomandarea mea ar fi să cauți ceva 
în Kaprun, pentru că avantajele sunt multiple. Pe lângă faptul 
că vei fi foarte aproape de domeniul schiabil, ai la dispoziție și 

un centru spa, dar poți vizita și Castelul 
Kaprun sau lacul Zell, deci ai și alte 
variante în cazul în care vrei o pauză de 
la schi sau snowboard. Partea cea mai 
bună este că nu prea trebuie să-ți faci griji 
în cazul în care zăpada nu apare, pentru 
că domeniul schiabil se af lă pe un ghețar, 
așa că vei avea cu siguranță zăpadă. 
Pentru mai multe detalii și o mai bună 
planificare, îți recomand să vizitezi site-ul 
www. zellamsee-kaprun.com, care are 
chiar și o secțiune în limba română.

Vacanța de iarnă are întotdeauna farmecul 
ei, iar atunci când alegi destinația potrivită, 
lucrurile devin și mai frumoase.

Idei de
vacan}~
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drive nissan x-trail

Materialele de 
calitate, designul 
modern și clar al 

interiorului, alături 
de sistemele de 
asistență îți vor 

ușura viața  
la volan.

Nissan X-Trail este unul dintre SUV-urile compacte 
care se bucură de o tradiție apreciată și care a 
demonstrat ani de-a rândul că poate evolua constant, 

aducând mereu un suflu nou într-o segment extrem de 
competitiv. Cele mai multe studii arată cu preponderență că tot 
mai mulți dintre clienții af lați în căutarea unei mașini noi se 
orientează spre segmentele de crossover sau SUV-uri compacte, 
motiv pentru care, în ultima vreme, aceste două „ramuri“ ale 
industriei auto par că au prins aripi. Totuși, alegerea unui model 
în particular nu este deloc facilă, tocmai din cauza numărului 
mare de modele prezente în portofoliul producătorilor 
importanți. Fiecare dintre aceste modele vine cu particularilățile 
sale, cu atuurile sale și cu o filosofie tipică brandului din care 
face parte, îngreunând astfel decizia de achiziție. 

Noul Nissan X-Trail are de partea sa tradiția generațiilor 
precedente, dar și renumele creat de acestea, motiv pentru care 
noua generație este unul dintre modelele care trebuie să stea pe 

Nissan X-Trail continuă tradiția 
de succes a generațiilor 
precedente și promite să-ți 
ofere toate avantajele de care ai 
nevoie pentru a te simți mereu 
confortabil și în siguranță.

text: andrei Barbu fotografii: nissan

Un nou
suflu

lista favoriților. Noi am testat versiunea 
echipată cu motorul diesel, de 1,6 litri, 
în versiunea cu transmisie manuală 
cu șase trepte și tracțiune integrală. 
Motorul, cu o putere maximă de 130 CP, 
este probabil cea mai bună variantă 
pentru genul acesta de mașină. Este 
suficient de f lexibil și de puternic pentru 
ca tu să te simți mereu confortabil și 
în deplin control, iar cutia manuală 
funcționează fără reproș, în timp ce 
sistemul de tracțiune integrală te va ajuta 
să stai fără griji odată cu venirea iernii. 
În plus, mașina este foarte confortabilă, 
rafinată, iar designul interiorului 
ilustrează perfect claritatea și standardul 
mărcii nipone. 

Pentru confortul și liniștea ta, 
noul Nissan X-Trail are o serie de 
echipamente de asistență menită să-ți 
facă viața mai ușoară la volan, printre 
ele numărându-se și camera video 
pentru mersul cu spatele. De asemenea, 
sistemul infotainment funcționează 
prin intermediul unui ecran tactil 
care încorporează marea majoritate 
a funcțiilor într-un meniu foarte 
prietenos și intuitiv.

Nissan X-Trail este genul de mașină 
care funcționează după o rețetă bine 
stabilită și testată în timp, astfel că nu 
prea are cum să dea greș.
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star car

Prezentat recent în cadrul Salonului Auto de la Paris din 
această toamnă, noul Audi Q5 pare că face ce știe el mai 
bine. Adică să impresioneze prin eleganța designului 

exterior și să te cucerească printr-un interior extrem de bine 
desenat și construit din materiale atent alese. Cu toții știm că 
detaliile sunt cele care fac diferența, iar dacă n-ai avut ocazia 
să te convingi de această zicală, atunci merită să studiezi atent 
interiorul pe care Audi îl propune pentru noul său jucător din 
segmentul SUV-urilor compacte. 

Cu un design ce pare puțin timid la prima vedere, dar care 
își arată fața adevărată imediat ce-l privești mai atent, noul Q5 

noul audi Q5 
este disponibil în 
14 culori diferite, 
precum și cinci 
linii de echipare 
diferite. asta în 

cazul în care roșu 
nu te-a convins.

continu~
Audi nu este genul de brand care să țină noutățile 

secrete, astfel că noul Q5 își face apariția în peisajul deja 
supra-aglomerat ale SUV-urilor compacte.

Evolu]ieaudi Q5

nu-și propune să revoluționeze segmentul 
din care face parte, dar cu siguranță își 
propune să-l cucerească. Iar pentru asta, 
noul Q5 apelează la lucrurile mai puțin 
văzute, adică la tehnologia ascunsă sub 
caroseria atent desenată. Cu o gamă de 
motorizări bogată, mai exact cinci la 
număr disponibile la momentul lansării, 
dar și cu un sistem inteligent de tracțiune 
integrală, precum și cu o transmisie 
performantă, noul Q5 intră în joc cu un 
avantaj din start. Pe lângă faptul că e 
roșu, noul SUV se laudă cu o ținută de 
drum impecabilă, dar și cu o multitudine 
de sisteme de asistență și multimedia 
care să te ajute să faci față cu brio chiar și 
celor mai complicate și enervante zile din 
viața ta. 

Totuși, dacă vrei deja să comanzi 
mașina, mai ai de așteptat până la 
începutul lui 2017 pentru livrare. 
Dar asta n-ar trebui să te încurce, pentru 
că și Moș Crăciun mai întârzie câteodată.






