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Honda Hybrid! 
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UE, sunt prezentate în scop comparativ și nu reflectă neapărat experienţa actuală de condus.

www.hondatrading.ro

GENTLEMAN’S CAR

EDITORIAL

Andrei Barbu

Sigur, am văzute concepte venite din 
viitor, construite integral din materiale 
reciclate și gândite astfel încât să poată fi, 
la rândul lor, reciclate la finalul ciclului 
de viață. Am văzut mini-bus-uri electri-
ce, complet autonome. Scutere, biciclete 
și trotinete electrice. Drone electrice, au-
tonome, pentru transportul de persoane. 
Tehnologii care-ți scrâșnesc neuronii și 
discursuri despre impact pozitiv, suste-
nabilitate și orașe verzi. Tot ce s-a întâm-
plat la IAA Mobility 2021 a fost despre 
viitorul transportului. De orice fel. Idei 
abstracte, cam departe de realitate și cu 
șanse de implementare, pe termen scurt și 
mediu, aproape zero. Și totuși, gândind în 
perspectivă, acest salon este unul extrem 
de relevant. Pentru că printre prototipuri 
și idei de-a dreptul fanteziste s-au strecu-
rat frânturi de realitate. Mobilitatea, așa 
cum o știm s-a schimbat. Și singurul mo-
tiv real pentru care nu percepem neapărat 
o schimbare este că totul s-a întâmplat 
lent. Progresiv. Cursiv. Ușor de anticipat. 
De acum înainte, schimbarea va prinde 
viteză și va intra pe o linie cu sens unic. 

Ce-i drept, poate nu la noi. Pentru că 
ne lipsesc și voința, și infrastructura și, la 
drept vorbind, avem multe alte lucruri de 
rezolvat înainte să-ndreptăm atenția spre 
un concept abstract așa cum e mobilitatea. 
Dar, fie că vrem, fie că nu vrem, vom avea 
și noi numerele de înmatriculare la trotinete 
electrice. Vom închiria mașini cu telefonul. 
Și, cel mai probabil, ne vom certa pe stațiile 
de încărcare pentru mașinile electrice. Și da, 
din păcate, era V8-urilor supraalimentate se 
află deja-n crepuscul. Treabă tristă pentru 
un simplu iubitor de mașini. •

A
m petrecut, la început 
de septembrie, trei zile 
la München pentru 
Salonul Auto de la 
Frankfurt. Știu că sună 

ciudat, dar IAA 2021 s-a transformat 
complet față de ceea ce știam. München a 
devenit scena centrală în loc de Frankfurt, 
iar cuvântul mobilitate a stat la baza a tot 
ceea ce s-a întâmplat acolo. Evident, pen-
tru cineva obișnuit cu saloanele auto cla-
sice, expoziția IAA Mobility nu a fost nici 
pe departe la fel de atractivă. Pe de altă 
parte însă, dacă scapi de febra mașinilor, 
văzute ca mijloace de transport individu-
ale, și dacă privești ceva mai deschis spre 
felul în care ne vom deplasa în viitor, un 
salon de mobilitate devine mult mai rele-
vant decât ai crede. 

IAA MOBILITY 2021 A 
TRANSFORMAT ORAȘUL 

MÜNCHEN ÎNTR-O 
SCENĂ PENTRU VIZIUNEA 

DESPRE VIITORUL 
CÂND MOBILITATEA 

VA FI SUSTENABILĂ ȘI 
CONECTATĂ.

DE LA
SALON AUTO
LA SALON 
DE MOBILITATE
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OPINIE

AUTOMOBILUL
100% RECICLABIL

E
lectrificarea are indisputa-
bil un rol esențial în redu-
cerea poluării produsă de 
automobile. Însă așa-zisa 
amprentă de carbon a unei 

mașini nu se rezumă la fumul pe care îl 
scoate pe eșapament. Dacă vrem să con-
trolăm poluarea, trebuie să o eliminăm 
de la producerea automobilului, până la 
casarea și reciclarea lui. În acest scop, 
BMW a prezentat conceptul i Vision 
Circular care este complet reciclabil. Cu 
acest concept, BMW și-a imaginat un 
automobil compact pentru anul 2040, 
care are propulsie electrică și demon-
strează principiile economiei circulare 
și utilizarea materialelor secundare, 
precum oțelul și aluminiul obținute din 
reciclarea deșeurilor. 

Aprovizionarea cu materiale secundare 
este mai puţin dăunătoare pentru mediu 
și produce emisii reduse de dioxid de car-
bon comparativ cu extracţia și fabricarea 
materialului primar. În prezent, BMW 
Group folosește în medie aproape 30% 
materiale reciclate și refolosite pentru a 
fabrica automobilele sale. Treptat dorește 
să crească acest procent la 50%. Iar con-
ceptul i Vision Circular demonstrează ce 
înseamnă să nu faci rabat de la nimic. 
S-a renunțat la vopseaua pentru exterio-

Circular este 100% reciclabilă și fabri-
cată aproape în întregime folosind mate-
riale provenite din bucla de reciclare. 

Aceste soluții tehnice etalate de con-
cepul i Visison Circular vor fi implemen-
tate în cazul viitoarelor modele electrice 
ale BMW Group, care preconizează 
că în următorul deceniu va comercia-
liza 10 milioane de mașini electrice.  •

rul caroseriei, precum și la siglele BMW, 
care au fost înlocuite cu simple gravuri. 
Plasticul spoilerelor este reciclat. Și nu au 
fost folosite pielea și cromul, punându-
se accent pe materiale cu bază bio. De 
asemenea, fiecare componentă a mașinii 
a fost gândită pentru a fi demontată și 
înlocuită ușor și este complet reciclabilă. 
Ba chiar, multe componente se demon-
tează cu un singur instrument. S-a 
recurs la noi tehnici de îmbinare, care 
evită lipirea. De exemplu, sunt conexi-
uni precum cabluri, capse și elemente 
de fixare cu eliberare rapidă. În plus, s-a 
evitat folosirea materialelor compozite. 
Toate acestea fac mai ușoară și mai sus-
tenabilă demontarea, sortarea și recicla-
rea materialelor. Și, nu în cele din urmă, 
bateria solid-state a lui BMW i Vision 

Conceptul BMW i Vision 
Circular dezvăluit la IAA 

Mobility 2021 prefigurează 
un automobil pentru anul 

2040, care poate fi reciclat în 
totalitate.

Alex Buțu
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HER
Just forJust for

JUST FOR GLAMOURJUST FOR GLAMOUR

Flower by Kenzo 
disponibil în reţeaua de 

parfumerii din toată ţara. 
Preț: 417 lei, EDP 50 ml

  Givenchy prezintă un nou perfector pentru 
ten, creat de Nicolas Degennes pentru traiul în 
oraş. Teint Couture City Balm este disponibil  
în magazinele Sephora. Preţ Teint Couture City 
Balm: 221 lei

FASHION

Ceas de damă Longines, disponibil în 
magazinul Helvetia Luxury Watches de pe 

Calea Victoriei nr. 83-85, în Bucureşti, sau pe 
www.helvetia.com.ro. Preţ la cerere. 

  Pulover de iarnă 
disponibil în 
magazinul Brunello 
Cucinelli din 
Bucureşti, pe Calea 
Dorobanților nr. 198. 
Preţ la cerere.

Geantă din blană disponibilă în magazinul Brunello Cucinelli 
de pe Calea Dorobanților nr. 198, în Bucureşti. Preţ la cerere.

Palton din blană 
disponibil în magazinul 
Brunello Cucinelli de pe 

Calea Dorobanților nr. 
198. Preţ la cerere.
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EQV & ALEXANDRU RUGINĂ

Text: Andrei Barbu • Foto: Dragoș Savu

ALEXANDRU RUGINĂ & EQV

SISTEMELE DE PROPULSIE 
ALTERNATIVĂ, CU GRIJĂ 
PENTRU MEDIU ȘI ACCENT 
PE SUSTENABILITATE, 
DEPĂȘESC DEJA GRANIȚELE 
DEFINITE DE AUTOTURISME 
ȘI SE REGĂSESC LA BAZA 
NOILOR GENERAȚII DE 
VEHICULE COMERCIALE. 
AM STAT DE VORBĂ CU 
ALEXANDRU RUGINĂ, NOUL 
CHIEF OPERATING OFFICER 
AL MERCEDES-BENZ VANS 
ROMÂNIA DESPRE IMPACTUL 
POZITIV AL EVAN-URILOR, 
DESPRE AVANTAJELE 
LOR ȘI DESPRE VIITORUL 
MOBILITĂȚII ÎN ZONA 
VEHICULELOR COMERCIALE.

Sustenabilitatea  
ca pilon central princa pilon central prin
electrificarea  

afacerilorafacerilor
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Începând cu anul 2025, 
Mercedes-Benz își propune 
ca toate modelele oferite 
de marca germană să fie 

electrice.

Prin programul Keep 
Businesses Moving, 

Mercedes-Benz Vans susține 
deja parteneri comerciali cu 

autovehicule electrice.

D
upă opt ani 
petrecuți în 
echipa Mer-
cedes-Benz, 
A lexandru 

Rugină preia conducerea di-
viziei de vehicule comerciale 
și devine Chief Operating 
Officer al Mercedes-Benz 
Vans România. În vârstă de 
36 de ani, Alexandru Rugină 
a obținut rezultate remarca-
bile în pozițiile pe care le-a 
ocupat de-a lungul timpului 
în cadrul companiei Merce-
des-Benz. Cu o experiență 
de peste un deceniu în aria 
After-Sales, Alexandru Ru-
gină a ocupat, din 2016, 
poziția de Head of Customer 
Services & Parts Vans și a 
reușit să obținul locul 1 în 
competiția Van After-Sales 
Champions League. Acum, 
când propulsiile electrice își 
dovedesc constant beneficiile, 
schimbarea de paradigmă este 
mai vizibilă ca oricând, iar, 
din punctul acesta de vedere, 
Mercedes-Benz Vans are în 
portofoliul său modele com-
plet electrice, pregătite să-și 
dovedească atuurile.

Se vorbește din ce în ce 
mai mult despre sustenabi-
litate în domeniul transpor-
turilor. Iar un bun exemplu 
este noul EQV, un model 

Pentru a atinge acest obiectiv, 
vom lansa trei arhitecturi noi, 
complet electrice, dintre care 
una specifică pentru autovehi-
cule comerciale ușoare. Așadar, 
în următorii ani trebuie să ne 
așteptăm să vedem tot mai 
multe modele electrice, până 
când motoarele convenționale, 
cu combustie internă, vor fi 
înlocuite complet.

Divizia Mercedes-Benz 
Vans deservește atât clienți 
comerciali, cât și clienți 
privați. Cum se reușește 
mixul acesta optim între un 
Sprinter care are doar ca-
bina și șasiul și un camper 
așa cum sunt edițiile Mar-
co Polo? Pentru că, la prima 
vedere, diferențele între cele 
două tipuri de clienți sunt 
foarte mari.

Diferențe există și Merce-
des-Benz își propune mereu să 
ofere clienților o selecție largă 
de opțiuni. Considerăm că, în 
actuala și viitoarea linie de mo-
dele Mercedes-Benz, orice ne-
voie a vreunui client comercial 
sau privat poate fi îndeplinită de 
către un autovehicul al nostru. 
Platformele de arhitectură con-

struite de Mercedes-Benz per-
mit dezvoltarea acestei game va-
riate de modele și ne dorim ca în 
continuare să venim în întâmpi-
narea nevoilor tuturor clienților, 
fie că vorbim despre o familie 
care își dorește să călătorească și 

să petreacă timp în natură sau 
de întreprinzători mici și mari 
care doresc să-și ducă afacerea 
la un nou nivel.

Cât de mare - sau mică 
- este reticența clienților 
comerciali în alegerea 

100% electric. Cum va ară-
ta linia de modele Mercedes-
Benz Vans în următorii ani?

Mercedes-Benz păstrează 
întotdeauna inovația și pio-

nieratul în obiectivele sale, 
iar domeniul sustenabilității 
reprezintă unul dintre pilonii 
principali pe care ne dorim să 
construim. De aceea, în urmă-
torii ani, Mercedes-Benz va 
pune tot mai mult accent pe 
electrificare. Suntem siguri că 
acesta este viitorul și investim 
enorm în această direcție – atât 
financiar, cât și ca resurse uma-
ne. Așa cum am anunțat în 
această vară, ne propunem ca, 
începând cu 2025, toate mo-
delele noastre să fie electrice. 

soluțiilor de mobilitate 
electrică?

Clienții au început să ob-
serve la rândul lor că viitorul 
este unul electric. Cu timpul, 
soluțiile de mobilitate elec-
trică vor trece în prim-plan. 
În cadrul programului Keep 
Businesses Moving, care 
este dedicat antreprenorilor 
și afacerilor mici și mijlocii, 
Mercedes-Benz susține deja 
parteneri comerciali cu au-
tovehicule electrice, iar răs-
punsul lor a fost extraordinar 
de bun. Moșia Corbeanca și 
Atelier Hamza beneficiază 
de modele Mercedes-Benz 
eSprinter, iar Adinish și 
Cărți, Dulciuri și Flori sunt 
susținute cu modele Merce-
des-Benz eVito, care cores-
pund nevoilor lor. Suntem 
siguri că tot mai mulți oa-
meni vor îmbrățișa această 
schimbare, pe măsură ce și 
infrastructura o va susține.

Care sunt principalele 
beneficii ale achiziției unui 
eVan?

Un autovehicul electric are 
în mod clar multiple benefi-
cii, pornind de la consum și 

EQV & ALEXANDRU RUGINĂALEXANDRU RUGINĂ & EQV
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EQV & ALEXANDRU RUGINĂALEXANDRU RUGINĂ & EQV

costul redus al rulării zilnice, 
până la taxe mai mici și sus-
tenabilitate sau efectul asupra 
mediului înconjurător. Indus-
tria auto tinde spre această 
standardizare a autovehi-
culelor electrice, iar Merce-
des-Benz este, cum am spus, 
mereu orientat către inovație 
în acest sens. Achiziția unui 
eVan, sau a oricărui auto-
vehicul electric, vine și cu 
garanția că acel model va fi în 
continuare unul actual, care 
nu își va pierde din valoare în 
următorii ani și ale cărui be-
neficii vor genera un impact 
pozitiv și în viitor.

Cât de importante sunt 
serviciile post-vânzare în 
cazul vehiculelor comer-
ciale ușoare și care sunt 
principalele provocări în 
comparație cu ceea ce se 
întâmplă în cazul autotu-
rismelor?

Serviciile post-vânzare 
sunt deosebit de importante, 
fiind adesea un factor decizi-
onal în procesul de achiziție. 
Clienții noștri din segmen-
tul comercial au nevoie de o 
gamă largă de servicii, cum 
ar fi un serviciu de asistență 
S24 care să îi poată ajuta la 
orice oră pe întregul teritoriu 
al Europei, continuând cu o 
rețea de ateliere autorizate 
foarte răspândită, atât la nivel 
național, cât și internațional, 
care să pună la dispoziția lor, 
în cel mai scurt timp, piese de 
schimb de origine. De aseme-
nea, pachete de mentenanță 
sau de revizii sunt gândite 

pentru a fi potrivite rulajului 
și modului de utilizare al au-
tovehiculului. 

Spre deosebire de turis-
me, modul și durata de uti-
lizare diferă și astfel trebuie 
să venim în întâmpinarea 
clienților cu servicii care să re-
ducă timpul de imobilizare al 
vehiculelor. Este deopotrivă o 
provocare, cât și un obiectiv 
permanent pentru noi, să ofe-
rim clienților soluții dedicate 
nevoilor specifice ale acestora.

Dacă în cazul autotu-
rismelor Mercedes-Benz 
concurează cu producători 
tradiționali pentru segmen-
tul premium, în cazul vehi-
culelor comerciale rivalii 
sunt (sau cel puțin par) mult 
mai variați. De la Ford sau 
Volkswagen, până la Iveco 
sau Citroën. Cât de acerbă 
e competiția în piață? Și, 
poate mai important, ce 
face Mercedes-Benz Vans 
pentru a se diferenția de 
concurenții săi?

Piața este într-adevăr di-
versificată în acest segment, 
însă avantajul Mercedes-Benz 
este că oferă clienților opțiuni 
care se pot plia pe nevoile lor. 
Autovehiculele noastre pot 
deservi o gamă largă de ne-
voi, fără să facem rabat de la 
calitatea excepțională cu care 
ne-am obișnuit clienții. Vor-
bim nu doar despre modele 
diferite, cât și despre opțiuni 
sau alegeri în ceea ce privește 
echiparea acestora, care vin în 
ajutorul clienților în funcție 
de dorințele lor. Ținem mult 
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conduce la o rată lunară mai 
mică pentru client (537 euro 
fără TVA și Casco pentru 
eSprinter).

Care este cea mai impor-
tantă categorie de van-uri 
pentru piața din România? 
Cea de construcții, cea de cu-
rierat sau poate cea legată de 
transportul de persoane?

Momentan, în contextul 
pandemiei, zona de curierat a 
fost cea care a crescut cel mai 
mult, însă vedem semne că 
piața din România și-a revenit 
după un 2020 dificil și în ce 
privește turismul și transportul 
de persoane. Suntem încreză-
tori că Mercedes-Benz va pu-
tea deservi în continuare toate 
categoriile menționate, și nu 
numai, la parametri obișnuiți. •

la această flexibilitate și cău-
tăm întotdeauna metode de 
a oferi pieței soluții pentru 
orice situație.

O parte extrem de im-
portantă în cazul achiziției 
unui van este și flexibilita-
tea și ușurința finanțării. 
Ce servicii oferă Mercedes-
Benz Vans în cazul soluțiilor 
de finanțare sau leasing?

Prin intermediul Merce-
des-Benz Financial Services 
România oferim clienților 

Mercedes-Benz Vans soluții 
de finanțare și mobilitate 
auto diversificate, acoperind 
astfel întreaga gamă de ne-
voi, de la cele tradiționale de 
achiziționare auto via Credit 
și Leasing Financiar, până la 
cele de utilizare auto cu ser-
vicii cu valoare adăugată via 
Leasing Operațional și Short 
Term Rent. Printre serviciile 
adiționale evidențiem Asi-
gurările specifice autovehi-
culelor comerciale ușoare și 

furnizate de  Mecedes-Benz 
Insurance Broker, pache-
tele special create de Mer-
cedes-Benz Vans pentru 
întreținerea auto, taxe către 
autoritățile de stat, mana-
gement pneuri și alte ser-
vicii specif ice. Totodată, 
mobilitatea electrică este 
una din prioritățile noastre. 
Ne concentrăm și pe soluții 
financiare pentru autovehi-
culele electrice, propunând 
clienților Mercedes-Benz 
Vans modele 100% electrice 
(de exemplu eSprinter), cu 
dobânda 0% pentru leasing-
ul financiar cu tripla opțiune 
pentru client, menționând 
aici și existența unei va-
lori reziduale garantată de 
Mercedes-Benz Vans și care 

“Momentan, în contextul 
pandemiei, zona de 
curierat a fost cea care a 
crescut cel mai mult.“

ALEXANDRU RUGINĂ & EQV
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„DA, PUTEM!“ ESTE RĂSPUNSUL 
PE CARE VREI SĂ ÎL AUZI DE 
LA UN LIDER ÎN SOLUȚII DE 
MOBILITATE, ÎN ORICE SITUAȚIE. 
IAR TAL LAHAV, CEO AL SIXT 
GROUP ROMÂNIA, NE EXPLICĂ 
DE CE SECRETUL SERVICIILOR 
FLEXIBILE ESTE FONDAT PE 
COMUNICARE ȘI TRATAREA 
CLIENȚILOR CA PARTENERI DE 
DRUM LUNG. 

PROFIL TAL LAHAV, CEO SIXT GROUP ROMÂNIA

Text: Alex Buțu • Foto: Dragoș Savu

PROFIL TAL LAHAV, CEO SIXT GROUP ROMÂNIA

„Da, putem!“ „Da, putem!“ 
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„Da, putem! Putem să îți oferim 
toate soluțiile de mobilitate de 
care ai avea nevoie, indiferent 

dacă ești companie sau 
persoană fizică.“

„Pentru mine, un Gentleman 
modern la volan reprezintă 

expresia desăvârșită a 
umanității; este puternic și 
atent, stăpânește viteza și 

alege să circule cu prudență, 
este amabil, zâmbește, 

are răbdare și este mereu 
Always Yes.“

A
lways Yes“ 
este ma i 
mult decât 
un simplu 
slogan,este 

principiul fundamental pe 
baza căruia sunt concepute și 
îmbunătățite constant servi-
ciile SIXT GROUP ROMÂ-
NIA. La nivel de business și 
servicii înseamnă abilitatea și 
experiența de a oferi soluții 
de mobilitate adaptate atât 
persoanelor fizice, cât și com-
paniilor. Însă totul pleacă 
de la tipul de om „Always 
Yes“. Este genul de om care 
reușește și este respectat prin 
puterea exemplului oferit 
celorlalți. Am avut plăcerea 
de a descoperi această calitate 
făcând cunoștință cu Tal La-
hav, CEO-ul SIXT GROUP 
ROMÂNIA. Este un lider 
care dovedește că standardele 
serviciilor de mobilitate sunt 
mult influențate de modul în 
care comunici și motivezi oa-
menii. „Experiența pe care am 
acumulat-o în sport și armată 
mi-au modelat stilul de lider 
și manager. Cred că un lider 
este primul care se îndreaptă 

„

spre scop și se asigură că toți 
membri echipei îl urmează. 
Responsabilitatea pentru eșec 
îi revine complet liderului, 
iar succesul trebuie celebrat 

în piață, de când am început 
să-l oferim în urmă cu mai bine 
de 10 ani. Lucrăm la dezvolta-
rea conceptului de mobilitate 
personală, care va consolida 
înțelegerea faptului că leasing-
ul, rent-ul și alte soluții de mobi-
litate au ca rezultat costuri mai 
mici de utilizare comparativ cu 
cele pe care le implică o mașină 
personală, oferind totodată o 
calitate de viață mai înaltă și o 
mai mare mobilitate.“

De exemplu, avantajele 
închirierii unui automo-
bil au devenit evidente și în 
România, o țară unde exis-
tă cultura automobilului ca 
proprietate personală, după 
cum punctează Tal Lahav: 
„Clienții corporate sunt mai 
mult interesați de mașini care 
se potrivesc cu profilul com-
paniei lor, punând accent pe 
marca automobilului, pe pu-
tere, dimensiuni și imagine. 
Clienții privați caută mașini 
potrivite pentru călătorii și 
sunt interesanți în deosebi 
de utilitate, aspect sau dotări 
speciale, precum tracțiunea 
4x4 pentru a se adapta bine la 
șoselele din România.“

Un capitol la care Româ-
nia are de parcurs etape de 
dezvoltare importante este 
piața mașinilor electrice. 
Acestea depind de evoluția 
infrastructurii, a stațiilor de 
încărcare, a politicii de taxa-

re și a beneficiilor oferite de 
stat pentru a încuraja alegerea 
mașinilor electrificate. Tal La-
hav explică: „La nivel local ne 
dezvoltăm flota de autoturis-
me hibride și electrice pentru 
clienți corporate și retail, dar 

și împărțit. Sunt un lider în 
stilul unui antrenor, care este 
mereu implicat personal în de-
talii. Și vreau să dau un exem-
plu pentru ceea ce înseamnă 

să stabilești o comunicare 
apropiată cu oamenii. Susțin 
oamenii să acționeze, să gân-
dească și să exploreze împreu-
nă, ca o echipă, când întâlnesc 
provocări.“

Prin sistemul „One-Stop 
Shop“, SIXT GROUP RO-
MÂNIA propune o abordare 
unică pe piața autohtonă, prin 
oferirea de servicii de mobili-
tate sigure „all in one“: leasing 
operațional, rent a car, mașini 
rulate și noi marca Renault, 
service auto - unul dintre cele 
mai mari din România (auto-
rizat Renault, Dacia, Opel și 
multi-brand). 

Tal Lahav explică: „Ne ba-
zăm succesul pe adaptabilitate 
și pe oferirea de soluții flexibile. 
Ca principale atribute ale Gru-
pului nostru, sistemul One-
Stop Shop și filosofia Always 
Yes sunt fundamentate pe con-
ceptul «da, putem să vă oferim 
toate soluțiile de mobilitate de 
care aveți nevoie ca persoană 
fizică sau companie».

Sistemul One-Stop Shop 
este cel prin care ne diferențiem 

România mai are pași de făcut 
pentru a ajunge la un număr 
semnificativ de automobile 
electrice. Suntem parte din 
Grupuri internaționale puter-
nice - SIXT GROUP și Shlo-
mo Group, ceea ce ne permite 
să ne dezvoltăm, să inovăm și 
să investim în viitor.“ 

De altfel, SIXT GROUP 
ROMÂNIA a demonstrat 
că răspunde rapid cererii de 
vehicule electrice, obținând 
contracte importante în 
segmentul transportului în 
comun. New Kopel Car Im-
port, parte a SIXT GROUP 
ROMÂNIA, este din 2018 
unic importator în România 
al mărcii BYD, cel mai mare 
constructor de automobile și 
autobuze electrice din lume. 
Iar autobuzele BYD au fost 
deja alese de două orașe 
din România: „New Kopel 
Car Import, parte a SIXT 
GROUP ROMÂNIA, a 
câștigat licitațiile pentru a 
livra în Constanța și Buzău 
20, respectiv 9 autobuze 
electrice BYD, împreună cu 
stații de încărcare. Livrarea 
acestor f lote este programa-

SFATURI PENTRU ÎNCHIRIEREA AUTOMOBILELOR
ȘI MĂSURI DE IGIENĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI
„Când se închiriază o mașină, cea mai inteligentă, eficientă și sigură opțiune este 
alegerea asigurării care elimină obligativitatea de plată de către client în cazul unor 
daune. Și vrei să fii sigur că închiriezi mașină de la o companie de încredere, care oferă 
acoperire națională și îți oferă suport rapid când ai nevoie. Noi cei de SIXT GROUP 
ROMÂNIA spunem mereu <<Da!>>. Trebuie să fim acolo pentru clienții noștri, mai întâi 
cu onestitate și transparență, apoi cu calitate și corectitudine și nu în cele din urmă 
cu urgență și grijă. SIXT GROUP ROMÂNIA răspunde cu mare atenție și la pandemia 
de COVID-19. Instruim în mod clar angajații și clienții de la fiecare locație a rețelei 
noastre și adaptăm serviciile pentru a menține toate regulile de siguranță, distanțare 
și curățenie. SIXT GROUP ROMÂNIA folosește produse și procese dedicate, precum și 
personal specializat, pentru a asigura igienizarea și curățarea fiecărei mașini înainte și 
după predarea către clienți.“ – explică Tal Lahav, CEO SIXT GROUP ROMÂNIA.

PROFIL TAL LAHAV, CEO SIXT GROUP ROMÂNIAPROFIL TAL LAHAV, CEO SIXT GROUP ROMÂNIA
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Siguranță, început ca Ora de 
Educație Rutieră. Împreună 
cu clienții și partenerii noștri 
desfășurăm programele Plan-
tăm fapte bune în România și 
Banca pentru Alimente și sun-
tem parteneri de mobilitate 
pentru proiectele de educație 
implementate de World Vision 
Romania și Book Land. Toto-
dată, am inițiat #AtelierulUni-
onMotors, în cadrul căruia le 
oferim studenților din școlile 
profesionale nu doar șansa la 
instruire, ci și oportunitatea 
de a lucra în service-ul Union 
Motors.“ •

tă pentru finalul lui 2021 
-  începutul lui 2022. Auto-
buzele BYD electrice se dis-
ting prin autonomie mare, 
un sistem eficient de frânare 
regenerativă și o capacitate 
de încărcare a bateriilor la 
surse AC. Iar acestea se tra-
duc în costuri scăzute pentru 
infrastructură și alimentare, 
precum și în garanții extinse 
pentru baterii și sistemul de 
propulsie.“  

Însă pentru SIXT GROUP 
ROMÂNIA importante nu 
sunt doar rezultatele obținute 
în afaceri. #AlwaysYesToEdu-
cation este manifestul com-
paniei față de comunitate și 
educația copiilor. Acestea re-
flectă și atașamentul lui Tal 
Lahav față de România, unde 
este stabilit de peste 15 ani: 
„SIXT GROUP ROMÂNIA 
se implică în programe pe ter-
men lung, care contribuie la o 

educație sustenabilă, pentru 
un viitor mai bun pentru co-
piii noștri și pentru țară. Este o 
activitate pe care o desfășurăm 
constant încă din 2016, când 
SIXT GROUP ROMÂ-
NIA a demarat proiectul 
#AlwaysYesToRomania pentru 
a sublinia frumusețea acestei 
țări, cu siturile sale istorice, 
peisajele minunate și oamenii 
prietenoși. Din 2017, am creat 
platforma #AlwaysYesToEdu-
cation, care reunește multe 
inițiative puternice naționale 
cum este, de exemplu, Pro-
gramul Național pentru 

PROFIL TAL LAHAV, CEO SIXT GROUP ROMÂNIA

„Condusul 
este o pasiune 
pentru mine. 
O pasiune 
pentru 
libertate, 
pentru 
experiențe 
inedite, 
pentru a 
controla 
o mașină, 
pentru 
muzică, 
pentru viteză 
și mobilitate.“
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OBIȘNUIAM SĂ CREDEM CĂ ROLLS-ROYCE 
ESTE O MARCĂ DESTINATĂ DUCILOR, 
MARCHIZILOR, CONȚILOR SAU PRINȚILOR 
ȘI, ÎNTR-O OARECARE MĂSURĂ, CHIAR 
AȘA STĂTEAU LUCRURILE PÂNĂ CÂND 
BMW A CUMPĂRAT MARCA ȘI A 
SCHIMBAT TOTUL DIN TEMELIE.

Acești consumatori, care nu 
doresc responsabilitățile rega-
le dar vor să trăiască regește, 
nu caută neapărat să fie șofați 
de un valet cu mănuși albe și 
șapcă de mareșal. Sunt oa-
meni care vor să țină în palme 
acel volan subțire de velier și 
să simtă cum drumul imper-
fect de sub ei se transformă în 
ape calme și exotice. 

Precedentul model a stat 
pe piață timp de un deceniu, 
ceva mai mult decât o mașină 
obișnuită, și cred că ar mai fi 
putut să stea încă zece ani fără 
să se simtă depășit. Totuși, s-a 
apelat la o nouă filosofie de 
design numită Post Opulență, 
care în traducerea simplă ar fi 
nimic altceva decât bun gust. 

A
stăzi, când 
prinții de-
z e r t e a z ă 
din famili-
ile regale și 

oferă interviuri pe bani mulți 
televiziunilor curioase, când 
tineri studenți devin milio-
nari peste noapte după ce au 
inventat o aplicație, este tot 
mai greu să stabilești un tar-
get pentru o astfel de mașină. 

Cel mai simplu pentru 
oamenii de marketing este să 
apeleze la oricine are un vis, 
la oricine vrea să se trezească 
din coșmarul unei vieți ba-
nale. Rolls-Royce Ghost este 
mașina care a dublat vânzările 
 mărcii și care a descoperit o 
nouă piață de consumatori. 

ROLLS-ROYCE GHOST DRIVEDRIVE ROLLS-ROYCE GHOST

Text: Mihai Alexandrescu • Foto: Rolls-Royce Motor Cars 
Service Bucharest, Mihai Alexandrescu

Coșmarul Coșmarul udud
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Care e 
culmea 
confortului? 
Ghost este 
prima 
mașină 
ale cărei 
suspensii 
au propriile 
suspensii, la 
puntea din 
față.

Trecerea la propulsie electrică va fi naturală 
pentru Rolls-Royce. Colosalul V12 de 6,75 
litri se comportă ca un motor electric, 
livrând 571 CP fără zgomot, fără dramă. 

pân. Visul tău umed se poate 
transforma peste noapte într-
un coșmar al finanțelor și 
într-un anunț de vânzare pe 
mobile.de.

Dar dacă ești calculat și 
spiritul de antreprenor se 
ridică la nivelul Spiritului 
Ecstasy, noul Ghost te va răs-
plăti din plin. Motorul V12 
colosal se comportă ca un ma-
jordom discret – servește pu-
terea pe o tavă de argint, fără 
zgomot, fără dramă, aproape 
la fel ca un motor electric. 
Cuplul de 850 Nm vine de 
la 1.600 de rotații pe minut, 
iar cei 571 de cai putere trag 
caleașca de aproape două 
tone și jumătate de parcă ar 
fi înaripați. Durează doar 4,8 
secunde să ajungi de la 0 la 
100 km/h. 

În interior sunt 320 de 
bucăți de piele jupuită blând 
de pe 20 de văcuțe de viță 
nobilă și 100 de kilograme 
de material insonorizant, ast-
fel încât să-ți poți auzi mintea 
afaceristă cum zboară către 
noi oportunități de investiții 

Din comunicatul lor de presă 
am înțeles că Post Opulență 
este atunci când îți alegi o 
țoală de firmă pe care nu scrie 
cu fonturi mari marca. Știți și 
voi despre ce vorbesc – e OK să 
porți un tricou de la Versace, 
dar nu și atunci când fontul 
Versace acoperă tot tricoul. 
Calitatea și luxul nu trebuie 
să fie ostentative, altfel ești 
catalogat drept snob, cocalar 
sau mafiot. Sunt destui dintre 
aceștia care și-ar permite un 
Rolls-Royce, dar oare pentru 
cât timp? Un Rolls-Royce este 
scump de achiziționat și la fel 
de scump de întreținut. La fel 
ca un castel de vacanță în su-
dul Franței ori ca o amantă de 
weekend în nordul capitalei, o 
mașină ca asta are nevoie de 
atenția și de banii tăi. Când ai 

V12 de 6,75 litri, că nu-i stă 
bine parcată decât în fața unui 
conac vechi sau unei vile ul-
tramoderne și că spălătoria cu 
perie nu este o soluție.  Altfel 
spus, nu trebuie să porți grija 
banilor și banii nu trebuie să 
poarte grija ta. Trebuie să fii 
confortabil, nonșalant, stă-

DEBUT ÎN ROMÂNIA
Lansarea noului Ghost 
a fost găzduită la 
showroom-ul Rolls-Royce 
Motor Cars Service 
Bucharest, mai întâi prin 
prezentări individuale 
oferite clienților în 
ianuarie 2021. Iar în luna 
august a sosit și versiunea 
Ghost Extended cu 
ampatament lung.

un Rolls-Royce nu-ți permiți 
decât să mergi înainte, să pro-
gresezi, să îngroși conturile, 
altfel simte miros de faliment 
și te părăsește lăsând în urmă 
ruina și recuperatorii pe care-i 
meriți.

Gândește-te că trebuie să 
plătești impozit pentru un 

ROLLS-ROYCE GHOST DRIVEDRIVE ROLLS-ROYCE GHOST

și fantomele văcuțelor sacri-
ficate care-ți bântuie caste-
lul pe roți. De altfel, când 
au conceput mașina izolarea 
fonică era atât de eficientă, 
încât șoferii de teste raportau 
disconfort din cauza liniștii 
din habitaclu. Ulterior, au 
fost proiectate în caroserie 
diverse zone de rezonanță, 
pentru a se percepe un ton 
de rulare uniform, discret. 
Se poate spune că noul Rolls-
Royce Ghost a fost acordat 
precum un instrument muzi-
cal. Este o frecvență pe care 
Rolls-Royce o descrie drept 
o șoaptă percepută ca o notă 
muzicală. 

Ghost este o culme a con-
fortului. Până și suspensiile 
lui au propriile suspensii! 
Este primul automobil de 
serie care are încă un sistem 
de amortizare amplasat dea-
supra ansamblului suspensiei 
frontale. Mai mult de atât, 
suspensiile pneumatice au 
amortizoare controlate elec-
tronic și se adaptează mereu 
la condițiile de condus cu 

ajutorul sistemului Flagbea-
rer. Mai exact, până la 100 
km/h, mașina "vede" denive-
lările carosabilului cu o came-
ră video și adaptează reglajul 
suspensiilor. 

Iar fiecare viraj la vola-
nul lui Ghost este ca un vals 
grațios, lipsit de efort. Asta 
se datorează tracțiunii inte-
grale, sistemului de direcție 
care virează și roțile din spa-
te, precum și transmisiei care 
folosește informațiile de la 
GPS pentru a selecta din timp 
treapta de viteză optimă.

Dacă ai deja un Rolls-
Royce, trebuie să înțelegi că 
ai atins acel „capăt” de care 
vorbesc tinerii de astăzi și că 
trebuie să te detașezi puțin de 
agitația lumii obișnuite. Nu ai 
nevoie să ceri mai mult de la 
viață, trebuie doar să te ferești 
de excese și totul va fi bine. 
Dacă nu ai încă un Rolls-
Royce, atunci pune geană pe 
geană și visează la unul  până 
când ți se aliniază planetele 
și poate univerșii multipli și 
paraleli îți vor oferi unul.  •
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DRIVE NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI DRIVE

NISSAN QASHQAI ESTE UNUL DINTRE 
PIONIERII SEGMENTUL SĂU ȘI ESTE 
CEL MAI BINE VÂNDUT MODEL AL 
MĂRCII LA NIVEL EUROPEAN. PRIN 
URMARE, NOUL MODEL NU PUTEA 
LĂSA NIMIC LA VOIA ÎNTÂMPLĂRII.

Text: Andrei Barbu • Foto: Nissan

RezultatulRezultatul
unui calculunui calcul
raționalrațional
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clienților. Că ține cont de 
părerile celor pe care vrea 
să-i mulțumească și că, în 
mod real, găsește rezolvări 
la problemele apărute sau 
descoperite. Și treaba asta se 
vede în topurile de satisfacție 
ale clienților, dar mai ales 
în vânzările lui Qashqai. 
Iar noua generație nu face 
altceva decât să respecte o 
rețetă perfecționată în timp 
și să aducă soluții adaptate 
la cerințele cumpărătorilor. 
De la ce se află sub capotă, la 
cum e construit interiorul și 
până la designul exterior.

Așa cum am spus, poate 
de prea multe ori deja, desig-
nul este subiectiv. Și nici nu 
are cum să fie altfel. Dar, la 
acest capitol, noul Qashqai se 
descurcă bine și ne prezintă 
o siluetă plăcută, cu o parte 
frontală destul de agresivă 
și modernă. Pe de altă par-
te, privit din spate, Qashqai 
este mult mai cuminte și mai 
conservator. Totuși, carose-
ria în două tonuri de culoare, 
cu zona superioară în negru, 
lasă impresia că linia plafonu-
lui e mult mai arcuită decât 
e în realitate. E un artificiu 
de design interesant, îi oferă 
noii generație un grad supe-

Evoluția 
interiorului 

impresionează 
mai ales prin 
rafinamentul 

materialelor și 
atenția pentru 

calitatea 
fabricației. 

rior de personalizare, mai 
ales că există o gamă de cu-
lori amplă. Ce nu poți ignora 
sunt jantele pe 20 inch care 
echipează modelul de test.

Grație noii platforme 
CMF-C, Nissan poate echi-
pa noul Qashqai cu jante de 
până la 20 inch, drept pen-
tru care există și mai multe 
tipuri de suspensie. Dacă în 
față ai parte de suspensie de 
tip MacPherson indiferent de 

configurație, pe puntea spate 
lucrurile se complică puțin. 
De exemplu, dacă alegi versi-
unea cu tracțiue față și jante 
de până la 19 inch, suspensia 
spate vine cu bară de torsi-
une. Dacă alegi roți pe 20 
inch, atunci suspensia spa-
te devine independentă, de 
tip MacPherson. În același 
timp, dacă alegi sistemul de 
tracțiune integrală, primești 
automat suspensia spate in-

dependentă. Prin urmare, 
trebuie să ai puțină grijă când 
alegi configurația mașinii. Pe 
de altă parte, mașina din test 
are și jantele cele mai mari și 
tracțiune integrală. Și trans-
misia automată X-Tronic. 

Motorul de 1,3 litri dez-
voltă, în configurația de test, 
156 de cai-putere și un cuplu 
maxim de 270 Nm. Alături 
de transmisia de tip CVT și 
de sistemul de tracțiune inte-
grală, mașina accelerează de 
la 0 la 100 km/h în 9,9 secun-
de și atinge o viteză maximă 
de 190 de km/h. Ținuta de 
drum este evident una care 
favorizează confortul și rafi-
namentul, lăsând sportivita-
te în plan secundar. Direcția 
este foarte lejeră la viteze 
mici, fapt care se transpune 
într-o manevrabilitate și într-
o ușurință de condus greu de 
egalat în acest segment, mai 
ales că ai la dispoziție și un 
sistem de asistență la parca-
re cu vedere la 360 de grade. 
Pe de altă parte, la viteze mai 
mari, direcția nu câștigă foar-
te mult în consistență și ră-
mâne lejeră, poate prea lejeră 
pentru gustul meu și pentru 
ce aș vrea pe un drum vira-
jat. Evident, dacă abordezi 

D
e cele mai 
multe ori, 
producătorii 
se concen-
trează cel 

mai mult pe modelele cele 
mai vândute. Ceea ce, până la 
urmă, e perfect normal. Dacă 
ai un model care se vinde 
mai bine decât toate celelal-
te, trebuie să fii sigur că noile 
generații se ridică la înălțimea 
așteptărilor. Mai mult, pentru 
a convige proprietarii vechi-
lor modele să facă trecerea la 
o generație nouă, trebuie să-i 
convingi că vor avea un bene-
ficiu real, la mai toate capito-
lele. Iar asta, de fapt, e mult 
mai greu decât pare.

Pe de altă parte, Nissan a 
demonstrat de-a lungul tim-
pului că pune mare preț pe 
feedback-ul venit din partea 

DRIVE NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI DRIVE
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central sunt modalitățile de 
interacțiune cu mașina și sunt 
bine gândite și implementate. 
În plus, noul Qashqai poate fi 
echipat și cu un head-up dis-
play proiectat pe parbriz și care 
se pare că are cea mai mare di-
mensiune din segment. Mai ai 
parte de scaune față cu funcție 
de masaj, dar și de conectivi-
tate Apple CarPlay și Android 
Auto. Și, per total, eu zic că 
noul Qashqai are acum cel 
mai bun interior din segmen-
tul său. Mai ales dacă luăm în 
calcul și prețurile. 

Versiunea testată de mine 
este cea de top, numită Tekna 
Plus, și în această configurație 
are un preț de listă de 34.750 de 
euro, cu TVA inclus. Și, ținând 
cont de faptul că în acest cost 
sunt incluse cutia automată 
și tracțiunea integrală, eu zic 
că prețul este unul extrem de 
competitiv. Dar și că noul Qa-
shqai este mașina perfectă pen-
tru a înlocui vechea generație. •

viraje cu ceva mai mult curaj, 
mișcările de ruliu se fac repe-
de simțite, așa că, de cele mai 
multe ori, vei conduce această 
mașină relaxat, bucurându-te 
mai degrabă de peisaj decât de 
viraje. Tot la capitolul relaxa-
re la volan contribuie și trans-
misia de tip CVT, pentru că 

Iar aici intervine și interiorul 
noii generații. 

Pentru mine, punctul forte 
al noului Qashqai este dat de 
calitatea interiorului. Atât prin 
design, cât și prin tehnologie, 
dar mai ales prin materiale-
le alese. Totul este plăcut la 
atingere și lasă impresia unui 
interior durabil, care-și va 
păstra calitățile pentru mulți 
ani. Suita formată din instru-
mentarul de bord digital și cel 

Designul avangardist e 
completat de noul sistem 
infotainment cu instrumentar 
de bord digital și head-up 
display de 10,8 inch.

X-Tronic-ul noului Qashqai 
se comportă exact așa cum te-
ai aștepta de la o transmise cu 
variație continuă. Important 
însă e faptul că noul Qashqai 
îți oferă o experiență de con-
dus plăcută, confortabilă și 
rafinată, indiferent de tipul 
de drum pe care te deplasezi. 

DRIVE NISSAN QASHQAI
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TRANSYLVANIA CLASSIC ESTE ÎNCĂ 
O DOVADĂ CĂ PASIUNEA PENTRU 
CONDUS REPREZINTĂ ENERGIA CARE 
ALIMENTEAZĂ ATÂT AUTOMOBILELE 
VETERANE, CÂT ȘI PE CELE DIN NOUA 
ERĂ A MOBILITĂȚII ELECTRICE. IAR 
ANUL ACESTA AM AVUT PLĂCEREA 
DE A ÎNCERCA ACEASTĂ EXPERIENȚĂ 
DE LA VOLANUL LUI BMW i3, ALĂTURI 
DE AL DOILEA ECHIPAJ BMW CARE 
A PARTICIPAT CU SUV-UL iX3.

de răbdarea, atenția și spiri-
tul mereu jovial al copilotu-
lui Alex Șeremet (Corporate 
Communication Manager 
BMW Group România). Iar 
al doilea echipaj, format din 
jurnaliștii Gabriel Nica (Cu 
și Despre Mașini, bmwblog.
com) și Anya Maria Gher-
ghina, a participat cu iX3, 
primul SUV electric al măr-
cii bavareze. BMW Group a 
fost reprezentat și în edițiile 
anterioare ale Transylvania 
Classic, de modelele BMW 
i3 și MINI Cooper SE. Iar 
pentru BMW iX3 a fost pri-
ma participare la o competiție 
oficială de motorsport.

La fel, pentru mine a fost 
prima participare la un concurs 
automobilistic de regularitate. 
Și am descoperit nu doar un 
concurs creat pentru plăcerea 
de a conduce. Ci și o experiență 
dedicată  spiritului de echipă și 
comunicării. De altfel, atmo-
sfera din cadrul evenimentu-
lui a fost una colegială, între 
oameni care împart pasiunea 
pentru automobil. Un exemplu 

R
aliul de re-
gu la r it ate 
Transylva-
nia Clas-
sic, dedicat 

vehiculelor clasice, youngti-
mer-elor și mașinilor electri-
ce, s-a desfășurat între 12 și 
14 august 2021 sub motto-ul 
#unraliucaovacanță. Au fost 
două zile de competiție, care 
au însumat circa 400 de kilo-
metri parcurși pe traseele su-
perbe care au cutreierat Măr-
ginimea Sibiului și au urcat pe 
Transfăgărășan, până la Bâlea 
Lac. Startul a fost dat în fieca-
re zi din Piața Mică a Sibiului, 
unde publicul a putut admira 
cele 70 de automobile înscrise 
în concurs, dintre care 18 au 
fost modele pur electrice. 

Transylvania Classic re-
zervă o categorie specială 
pentru mașinile electrice încă 
din 2018. Iar anul acesta am 
avut bucuria de a fi invitat ca 
pilot al unuia dintre cele două 
modele BMW înscrise în con-
curs. Eu am condus compac-
tul BMW i3 și am beneficiat 

TRANSYLVANIA CLASSIC 2021TRANSYLVANIA CLASSIC 2021

Text: Alex Buțu • Foto: Transylvania Classic

Un raliuUn raliu
cât o vacanțăcât o vacanță
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Transylvania 
Classic 2021 
a marcat 
și prima 
participare 
a SUV-ului 
BMW electric 
iX3 la o 
competiție 
oficială de 
motorsport.

lui și viziunea despre viitorul 
mobilității nu sunt capitole se-
parate. Ele continuă în paralel 
aceeași călătorie. 

La acest eveniment, BMW 
iX3 și BMW i3 au parcurs tra-
seele alături de modele care au 
scris istorie pentru marca bava-
reză, cum ar fi Seria 7 (E23) 
din 1979, 320i (E30) din 1985 
sau Z3 (E36/7) din 1997. Eu 
am condus modelul i3, primul 
automobil electric produs în se-
rie mare de BMW. De fiecare 
dată mă bucur să-mi fie parte-
ner de drum, pentru că i3 inter-
pretează avantajele condusului 
electric cu flerul pe care BMW 
îl are pentru abilități dinami-
ce. Cuplul livrat instantaneu 
și manevrabilitatea sunt mereu 
gata să răspundă reflexelor și 
comenzilor tale. Iar reglajul 
suspensiilor oferă atât stabili-
tate, cât și confort, ceea ce am 
apreciat în două zile de concurs 
petrecute mai mult la volan. 
Ne-am strecurat în liniște pe 
străduțele înguste ale unor sate 
care moțăiau sub arșița verii. 
Și ne-am bucurat de caruselul 

este Trofeul George Botezatu, 
acordat în memoria jurnalistu-
lui auto care a câștigat prima 
ediţie a concursului cu modele 
electrice. 

Deși Transylvania Classic 
este o călătorie prin peisaje 
pitorești, atenția, răbdarea și 
un bun simț al orientării sunt 
esențiale în timpul concursu-
lui. Traseele sunt lungi și aco-
peră ore îndelungate, dar tim-
pul zboară. Fiindcă echipajul 
trebuie să calculeze constant 
vitezele medii de deplasare și 
deviațiile de distanță. Șoferul 
urmează îndrumările navigato-
rului, dar împreună trebuie să 
descopere rutele din road book, 
observând în același timp repe-
re, indicatoare rutiere și puncte 
de control. De exemplu, trebuie 
să menții cu strictețe o anumită 
viteză de rulare pe o porțiune 
de drum. Dar trebuie să fii și 
foarte atent pentru a depista pe 
traseu un anumit indicator care 
marchează finalul porțiunii de 
drum cu viteză constantă. Și 
pentru orice deviație de la vi-

ză atât automobilele veterane, 
cât și pe cele din noua eră a 
mobilității electrice. Mode-
le clasice, precum și cea mai 
nouă generație de automobile 
pur electrice, au participat îm-
preună la un eveniment care a 
transmis mesajul că nostalgia 
pentru istoria automobilismu-

teza sau distanța prevăzute de 
road book ești depunctat. 

Așadar, nu este un concurs 
al puterii sau al vitezei. Dar 
ești implicat total în experiența 
condusului. De altfel, Transyl-
vania Classic este încă o dovadă 
că aceeași pasiune pentru con-
dus este energia care alimentea-

TRANSYLVANIA CLASSIC 2021TRANSYLVANIA CLASSIC 2021

CĂLĂTORIE ÎN TIMP
Competiția Transylvania Classic reprezintă o punte peste 
timp. Este inclusă și în calendarul Federației Internaționale 
a Vehiculelor Istorice (FIVA). Pe lângă automobile clasice și 
youngtimere nostalgice a adus la start și 18 modele pur electrice. 
Iar publicul a putut admira alături de mașinile concurente și alte 
surprize motorizate clasice aduse de pasionați și colecționari, 
precum un Ferrari 250 TR 61 Spyder Fantuzzi din 1961.
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de viraje de pe Transfăgărășan. 
Totodată, autonomia permisi-
vă a lui i3 a fost completată de 
eficiența sistemului de frânare 
regenerativă, care intervine 
suficient de prompt cât să 
conduci în multe situații cu o 
singură pedală. Astfel, BMW 
i3 te obișnuiește să ai un stil de 
condus prin care anticipezi me-
reu traficul. Iar asta e fix ce îți 
cere un concurs de regularitate.

Nu sunt prevăzute pauze 
de alimentare în intervalele 
competiției, ci doar înainte, 
sau în seara dintre cele două 
zile de raliu. Însă ambele mo-
dele BMW electrice au dovedit 
un nivel înalt de eficiență, deși 
s-a folosit pe deplin sistemul de 
aer condiționat, în condițiile 
temperaturilor ridicate din 
miezul verii, iar stilul de con-
dus a combinat ritmul dinamic 
cu porțiuni unde trebuiau res-
pectate cu strictețe limitări de 
30 km/h. În acest mix de stiluri 
de condus, nu poți să mergi "la 
consum", ci trebuie să te adap-
tezi mereu după road book, 
indicatoare rutiere, aplicații de 
smartphone și propriul simț al 
orientării. Dar autonomia nu a 
fost o grijă. În cazul lui BMW 
i3 s-a înregistrat o autonomie 
de aproape 300 km, rulând 
majoritar în modul Confort. 
Iar BMW iX3 a obținut o 
autonomie de peste 350 km, 
ajutat și de sistemul de frânare 

regenerativă, care la coborârea 
de pe Transfăgărășan a acumu-
lat aproximativ 7 kWh, adică 
aproape 10% din capacitatea 
netă de a bateriei de 74 kWh. 

Rolul evenimentului 
Transylvania Classic în pro-
movarea mobilității sustena-
bile câștigă la fiecare ediție 
atenția și susținerea din partea 

companiilor care furnizează 
energie. Fără această implicare 
nu pot evolua infrastructura și 
soluțiile de alimentare, de care 
depinde creșterea pieței auto-
mobilelor electrice. În acest 
sens, cele două echipaje care 
au fost înscrise în competiție 
cu BMW i3 și BMW iX3 au 
avut ca partener compania 

Eficiența a completat dinamismul electricelor 
bavareze. i3 a înregistrat autonomie de 
aproape 300 km, iar iX3 a depășit 350 km, 
parcurgând două zile de trasee diverse care 
au inclus caruselul de pe Transfăgărășan.

Tinmar Energy, cel mai mare 
furnizor cu capital privat inte-
gral autohton de energie și gaz 
din România. Tinmar Energy 
tranzacționează energie în 21 
de piețe europene, iar în Româ-
nia furnizează energie electrică 
către unii dintre cei mai mari 
consumatori industriali. Toto-
dată, din 2016 Tinmar Energy 
furnizează și către consumato-
rii privați atât energie electrică, 
cât și gaze naturale. Iar pro-
gramul său de energie verde 
este în continuă expansiune, 
incluzând deja 8 parcuri solare 
în România, cu un total de 60 
MW putere instalată.

Transylvania Classic a fost 
o experiență pe care mi-ar face 
plăcere să o repet și o recomand 
oricărui posesor de mașină 
electrică. Este un eveniment 
de weekend, dedicat plăcerii 
de a conduce pe traseele abso-
lut minunate din zona Sibiului, 
în cadrul căruia descoperi mai 
bine abilitățile mașinii electrice 
dar și aptitudinile tale de orien-
tare și comunicare. •

TRANSYLVANIA CLASSIC 2021
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DRIVE DACIA DUSTERDRIVE DACIA DUSTER

Tinerețe Tinerețe 
fără bătrânețefără bătrânețe

OARE CUM REUȘEȘTE DACIA DUSTER 
SĂ EVOLUEZE PĂSTRÂND STRATEGIA 
DE PREȚURI ACCESIBILE? AM AFLAT 
ÎN TESTUL GĂZDUIT LA PARIS, CARE A 
CUPRINS TRASEE DE ȘOSEA ȘI OFF-ROAD.   
Text: Alex Buțu • Foto: Dacia

D
uster a debu-
tat la salonul 
auto de la 
Geneva în 
martie 2010. 

De atunci a fost comercializat 
în 44 de țări din Europa, Afri-
ca de Nord și Asia. Iar în mai 
2021 a fost construit exempla-
rul cu numărul 2 milioane, fi-
ind modelul cu cel mai mare 
volum de producție realizat 
la uzina Dacia din Mioveni. 
Astfel, a devenit cel mai bine 
vândut SUV din România. Și 
a rămas atractiv nu doar prin 
strategia de prețuri accesibile, 
ci și datorită actualizărilor din 
2013 și 2017. Acum este lan-
sat într-o nouă formă evoluată, 
care aduce un plus de rafina-
ment, chiar dacă are aceeași 
platformă și păstrează identi-
tatea estetică deja bine întipă-
rită în memoria colectivă.

Restilizarea urmează repe-
rele estetice ale noii generații 
de modele Logan, Sandero și 
Spring, după cum este vizi-
bil în deosebi la nivelul grilei 
frontale și blocurilor optice, 
ale căror lumini de zi au forma 
literei Y. E un look modern, 
care pare și mai bine pus în 
evidență dacă se alege noua 
culoare de caroserie Orange 
Arizona. De altfel, am putut 
remarca și faptul că noul Dus-
ter nu trece neobservat nici pe 
șoselele din Paris, mulțumită 
faptului că Dacia ne-a invitat 
să testăm SUV-ul pe traseele 
din jurul capitalei france-
ze. Duster este o prezență 
obișnuită în Franța, astfel că 
versiunea sa restilizată a stârnit 
curiozitatea.

Totodată, schimbările de-
signului au și un rol practic. 
Dacia precizează că eleronul și 
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te Apple CarPlay și Android 
Auto. Iar echiparea Prestige 
oferă sistemul Media Nav, care 
are același ecran de 8 inch, dar 
include sistem de navigație, 
precum și conectivitate Apple 
CarPlay și Android Auto wi-
reless. Se mai oferă opțional 
cardul de acces „mâini libere“ 
și două porturi USB pentru 
locurile din spate. 

O noutate mult așteptată 
este cutia de viteze automată 
EDC, cu 6 trepte și ambreiaj 
dublu. Este propusă doar pen-
tru motorizarea de top, adică 
propulsorul pe benzină TCe 
150 de 1,3 litri. Și, din păcate, 
nu este disponibilă decât pen-
tru varianta cu tracțiune 4x2, 
nu și pentru cea 4x4, care este 
rezervată pentru cutia de viteze 
manuală. Dar avantajul pentru 
care am apreciat-o cel mai mult 
sunt schimbările cursive și line 
ale treptelor de viteză. 

EDC-ul face pereche bună 
cu motorul TCe 150, care li-
vrează cuplul de 250 Nm încă 
de la 1.700 rpm. În această 
configurație Duster este credi-
tat cu consum mixt de 6,2-6,3 
l/100 km și accelerează de la 0 
la 100 km/h în 9,7  secunde. 

De asemenea, atinge viteza 
maximă de 199 km/h, fiind 
cel mai rapid model de serie 
produs de Dacia. Dar și așa, 
Duster este un SUV care pune 
mai mult accent pe confort 
și un temperament relaxat, 
după cum este evident și 
din răspunsul sistemului de 
direcție. Acesta nu excelează 
prin precizie sau feedback-ul 
oferit, dar atuul său este ma-
nevrabilitatea foarte ușoară, 
pe care o apreciezi mai ales în 
aglomerația urbană.

Gama noului Duster mai 
cuprinde propulsoarele pe 
benzină TCe 130 și TCe 90 
(oferite doar cu tracțiune 4x2 
și cutie de viteze manuală), 
diesel-ul dCi 115 (cu trans-
misie manuală și variante 4x2 
sau 4x4), precum și versiunea 
ECO-G 100 (cu alimen-
tare mixtă benzină-GPL și 
tracțiune 4x2). 

În cadrul testului de la 
Paris am avut ocazia de a 
conduce și modelul ECO-
G 100, care va fi o alegere 
foarte atractivă mulțumită 
eficienței. Promite autonomie 
de până la 1.235 km, având 
un rezervor de benzină de 50 
de litri și un rezervor de GPL 
cu volum de 49,8 litri (mon-
tat în locul roții de rezervă). 
Nivelul de carburant din cele 
două rezervoare este afișat de 
ecranul TFT de 3,5 inch al 
computerului de bord.

De asemenea, ECO-G 
100 funcționează armoni-
os. Comutarea de la GPL la 
benzină se face imperceptibil 
și poate fi selectată de către 
șofer prin simpla apăsare a 
unui buton. Tot ce se poate 
distinge este o diferență în 
ceea ce privește răspunsul 
dinamic. În modul GPL 
propulsia dezvoltă 100 CP și 

jantele de 16 și 17 inch au fost 
optimizate într-un simulator 
aerodinamic, ceea ce a contri-
buit la reducerea cu până la 5,8 
g a emisiilor de CO2 în cazul 
versiunii 4x4. 

La interior modificările 
sunt mai evidente și creează o 
ambianță mai modernă. Deși 
regăsim plastice tari, finisări-
le sunt îmbunătățite. Consola 
centrală este înălțată și are 
inserții care imită aluminiul 
nefinisat. Sunt detalii care 
arată bine și sunt plăcute la 
atingere. Scaunele au tapițerie 
nouă și tetiere preluate de la 
Logan și Sandero, iar cotiera 
dintre scaunele din față este 
mai versatilă. Glisează 70 mm, 
ceea ce oferă confort sporit la 
drum lung, și are un spațiu de 
depozitare de 1,1 litri. 

Dar și mai importan-
te sunt noutățile la nivelul 
conectivității și sistemelor in-
fotainment. Echiparea de bază 
Essential are sistemul Dacia 
Plug & Music, adică un suport 
de cuplare a smartphone-ului 
personal, cu USB și Bluetooth. 
Echiparea Confort are siste-
mul Media Display, cu ecran 
tactil de 8 inch și conectivita-

Propulsia ECO-G 100 cu 
alimentare mixtă  GPL -
benzină promite autonomie 
de până la 1.235 km.

DRIVE DACIA DUSTERDRIVE DACIA DUSTER
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170 Nm, iar accelerația 0-100 
km/h are loc în 13,8 secunde. 
În modul benzină se produc 
90 CP și 160 Nm, demarajul 
până la 100 km/h fiind reali-
zat în 15,1 secunde.

Dacia precizează că 65% 
dintre modelele Duster vân-
dute în România sunt alese cu 
tracțiune 4x4. Astfel, Dacia a 
amenajat un poligon de off-
road cu probe variate și un 
nivel de dificultate probabil 
mult mai solicitant decât 
se vor încumeta să înfrunte 
mulți posesori de Duster. 
Pentru această probă au fost 
puse la dispoziție modelele 

Duster cu propulsie diesel 
Blue dCi de 115 CP. Aceasta 
poate fi aleasă și cu tracțiune 
4x2, caz în care are consum 
mixt de 4,9-5 l/100 km, 
sau cu tracțiune 4x4, caz în 
care reușește un consum de 
5,3 l/100 km.

Pentru cei pe care-i cuprin-
de un exces de spirit aventu-
rier, noul Duster poate etala 
abilități apreciabile în teren 
greu. De altfel, Duster a par-
curs lejer traseul off-road. În 
primul rând are gardă la sol 
cu înălțime permisivă, de 217 
mm la versiunea 4x2 și de 214 
mm la versiunea 4x4. Unghiul 

Noua transmisie automată EDC cu 
ambreiaj dublu face pereche bună cu 
motorul TCe 150 și se remarcă prin 
schimbarea cursivă a celor 6 trepte.

de atac este de 30 de gra-
de, indiferent de varianta de 
tracțiune. Iar unghiul de de-
gajare este și el generos, având 
34 de grade în cazul versiunii 
4x2 și 33 de grade la modelul 
4x4. Totodată, modelele Dus-
ter cu tracțiune integrală care 
au sisteme Media Display sau 
Media Nav includ și funcția 
4x4 Monitor. Aceasta afișează 
pe ecranul din bord o busolă, 
unghiul de tangaj (util pentru 
abordarea rampelor și pantelor 
abrupte) și înclinometru (care 
ajută la aprecierea gradului de 
înclinare laterală a vehiculului 
și ne-a indicat că am parcul 

în poligon pante laterale de 
aproape 30 de grade) . 

De altfel, Dacia Duster 
beneficiază și de sistem de 
asistență la pornirea în rampă 
și de control adaptiv pentru 
coborârea pantelor abrupte, 
care este propus pentru versi-
unile cu tracțiune 4×4. Asis-
tarea pentru coborârea pantei 
funcționează în treapta întâi a 
cutiei de viteze și în marșarier și 

DRIVE DACIA DUSTERDRIVE DACIA DUSTER

Duster-ul actualizat a 
debutat în România 
în luna septembrie. Și 
special în țara noastră 
este oferit într-o ediție de 
debut limitată la 1.000 
de exemplare. Aceasta se 
numește Dacia Duster Urban 
și include în prețul său o 
trotinetă electrică, a cărei 

autonomie ajunge până 
la 30 de kilometri și poate 
rula cu 25 km/h. Dacia 
Duster Urban este oferită 
de la 13.400 de euro (cu 
TVA inclus), mașina având 
motorizare ECO-G 100 
cu GPL și benzină, sistem 
Media Display, aer 
condiționat, cruise control. 

EDIȚIA DACIA DUSTER URBAN 
OFERITĂ ÎN ROMÂNIA INCLUDE 
ÎN PREȚ O TROTINETĂ ELECTRICĂ

APTITUDINI DE 
OFF-ROADER
Tracțiunea integrală 
este completată de 
sistemele de asistare 
la urcarea și coborârea 
pantelor, cele patru 
camere video care oferă 
o vedere împrejurul 
mașinii și sistemul 4x4 
Monitor care afișează 
busola, gradul de 
înclinare și unghiul de 
tangaj. 
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Casa ta în prima 
suburbie verde 

din România
Peste 700 de vile și apartamente 

eficiente energetic

Showroom Amber Forest
Strada 1 Decembrie, nr. 161, Tunari

www.amberforest.ro
office@amberforest.ro

+4031 227 5284 

DRIVE DACIA DUSTER

asigură o viteză de rulare adap-
tivă între 5 și 30 km/h. Astfel, 
șoferul nu mai trebuie să ape-
se accelerația, mașina mergând 
tiptil singură peste denivelări, 
ajutată în cazul motorului Blue 
dCi 115 de cuplul de 170 Nm 
livrat de la 1.750 rpm.

Echiparea de top Prestige 
poate include opțional și sis-
temul Multiview cu 4 camere 

camera video frontală sunt 
suprapuse ghidajele care arată 
virarea roților și poziționarea 
lor față de obstacole. 

În ceea ce privește sistemele 
de asistare a condusului, Dus-
ter dispune standard de limita-
tor de viteză și asistență la frâ-
narea de urgență. Tot standard 
sunt și ESP-ul și airbag-urile 
cortină pentru pasagerii din 
spate. Opțional, în funcție de 
nivelul de echipare, sunt ofe-

Sistemele infotainment cu 
ecran tactil de 8 inch au 
conectivitate Apple CarPlay 
și Android, care este wireless 
în cazul opțiunii Media Nav.

video montate în față, în spate 
și în oglinzile laterale. Acesta 
afișează pe ecranul din bord 
imaginile din jurul mașinii, 
ceea ce este foarte util atât în 
off-road, cât și în spațiile de 
parcare înguste din oraș. Mai 
mult de atât o funcție care s-a 
dovedit de mare ajutor în po-
ligonul off-road a fost faptul 
că pe imaginile captate de 

rite cruise control și sistemul 
care avertizează când există 
vehicule în unghiul mort, la 
viteze între 30 km/h și 140 
km/h. Dar se remarcă lipsa 
unor sisteme mai avansate, 
precum frânarea automată 
pentru evitarea coliziunilor 
sau menținerea automată a 
benzii de rulare. Desigur, o 
explicație în acest sens este și 
strategia Dacia, care încear-
că să păstreze un spectru de 
prețuri cât mai abordabil.  

Prețurile noului SUV 
Dacia Duster pornesc de la 
14.100 de euro cu TVA in-
clus, pentru echiparea de bază 
Essential cu motor TCe de 
90 CP și tracțiune 4x2. Dacă 
se alege echiparea Comfort, 
prețurile încep de la 15.750 
euro pentru ECO-G 100 cu 
tracțiune 4×2. Pentru echipa-
rea Prestige prețurile pot por-
ni și de la 21.350 euro pentru 
vârful de gamă TCe 150 4×4 
cu transmisie manuală. •



GENTLEMAN’S CAR WWW.GENTLEMANSCAR.RO51 � TOAMNĂ 2021TOAMNĂ 2021 � 50

ŠKODA NOUTĂȚINOUTĂȚI ŠKODA

La vremuri noi,La vremuri noi,
modele noimodele noi

ŠKODA PROMITE CÂTEVA NOUTĂȚI ÎN GAMA SA DE MODELE, 
AȘA CĂ MERITĂ SĂ TRECEM ÎN REVISTĂ AȘTEPTĂRILE PE CARE 
LE AVEM DE LA PRODUCĂTORUL CEH.

ŠKODA KODIAQ

Text: Andrei Barbu • Foto: ŠKODA

L
a aproxima-
tiv patru ani 
de la prima 
înfățișare pe 
piața, ŠKODA 

KODIAQ primește un fa-
celift important care aduce, 
printre altele, blocuri optice 
cu tehnologie LED Matrix, 
dar și noi scaune ergonomi-
ce, cu funcție de ventilație și 
masaj. Îmbunătățirile aduse 
designului sunt relativ mi-
nore, dar sunt suficient de 
pronunțate pentru un aspect 
mai dinamic și mai impună-
tor. Grila frontală a fost ușor 
restilizată, în timp ce blocu-
rile optice sunt mai subțiri și 
înglobează tehnologia LED 
în standard. Totuși, o premi-
eră este dată de opțiunea de a 
avea faruri cu tehnologie full-
LED Matrix. Un alt aspect 
important, cel puțin în cazul 
versiunii RS, este profilul nou 
și aerodinamic al jantelor care 
pot avea dimensiuni de 19 sau 
20 de inch.

În interior, update-urile 
primite de ŠKODA KODI-
AQ vizează în primul rând 
scaunele. Opțional,  clienții 
pot alege acum o tapițerie 
din piele perforată pentru sca-
unele cu reglaj electric multi-
direcțional, dar care benefici-
ază și de funcție de ventilație 
și masaj. Pentru versiunile de 
echipare Ambition și Style 
se poate opta pentru scaune 
Eco, cu o tapițerie fabricată 
din materiale reciclate. O 
altă noutate este introduce-
rea instrumentarului de bord 
digital. Măsurând 12,5 inch, 
ecranul Virtual Cockpit ofe-
ră acum o grafică nouă, dar 
și cinci layout-uri distincte. 
Evident, mână-n mână cu 
Virtual Cockpit merge și noul 
sistem de sunet CANTON. 
Pe lângă difuzorul central și 
subwoofer-ul din portbagaj, 
facelift-ul pentru KODIAQ 
primește 10 difuzoare în loc 
de opt câte erau prevăzute 
pentru modelul anterior.

Gama de motorizări este 
și ea optimizată, iar KODI-
AQ RS primește un nou mo-
tor. Astfel, diesel-ul biturbo 
din trecut este înlocuit cu un 
2.0 TSI de generație nouă, 
care dezvoltă 245 de cai-pu-
tere. Altfel, în gama de mo-
torizări vei găsi motorizarea 
1.5 TSI cu 150 de cai-putere, 
atât în varianta cu transmisie 
manuală, cât și cu o cutie au-
tomată. Versiunea 2.0 TDI 
este disponibilă în versiuni-
le de putere deja cunoscute: 
150 sau 200 CP, dar numai 
în combinație cu transmisia 
automată, fie cu tracțiune 
față, fie cu tracțiune inte-
grală. Motorizarea 2.0 TSI 
dezvoltă 190 de cai-putere și 
beneficiază de aportul siste-
mului de tracțiune integrală.

Pe scurt, prețurile pentru 
facelift-ul ŠKODA KODI-
AQ variază între 27.650 și 
43.630 de euro. Prin urmare, 
e cam imposibil să nu găsești 
o configurație pe placul tău. •
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Noul sistem infotainment 
poate include ecran tactil 
de 9,2 inch și Virtual 
Cockpit de 10,25 inch.

ŠKODA NOUTĂȚINOUTĂȚI ŠKODA

D
e la un SUV 
full-size tre-
cem la un 
model sub-
c o m p a c t 

care, de-a lungul generațiilor, 
a redefinit segmentul din care 
face parte. Iar noua ŠKODA 
FABIA nu face excepție. Având 
la bază o platformă nouă, di-
mensiunile exterioare ale noii 
generații au crescut, în timp ce 
spațiul interior este, probabil, 
cel mai bun din segment. De-
sigur, designul exterior rămâne 
fidel filosofiei ŠKODA, însă 
FABIA reușește să obțină cel 
mai bun coeficient aerodina-
mic din clasa sa, chiar și atunci 
când mașina este echipată cu 
jante pe 18 inch.

Interiorul este complet re-
desenat și propune ecrane și 
suprafețe tactile, alături de 
dotări surprinzătoare, așa cum 
sunt instrumentarul digital de 
10,25 inch și volanul încălzit. 
În plus, arhitectura asimetrică 
a planșei de bord, cu accent pe 
confortul celui de la volan, ală-
turi de o schemă nouă de culori 

și de cusături contrastante, te fac 
repede să apreciezi rafinamentul 
noii generații. Cu atât mai mult 
din moment ce avem parte și 
de un volan nou, îmbrăcat în 
piele, cu trei spițe. Plus padele 
pe volan pentru versiunile echi-
pate cu transmisia automată cu 
dublu ambreiaj. 

Gama de motorizări este 
una bogată, cu propunerile 
deja cunoscute. Poți opta pen-
tru două versiuni normal aspi-
rate (65 și 80 CP) ale motori-
zării de 999 cmc și alte două 
versiuni supraalimentate (95 și 
110 CP). Vârful de gamă va fi 
1.5 TSI cu 150 de cai-putere 
și 250 Nm, cuplat transmisiei 
DSG cu șapte trepte. În ca-
zul acesta, sprintul de la 0 la 
100 km/h durează 7,9 secun-
de, iar viteza maximă este de 
225 km/h, în condițiile unui 
consum mixt de 5,6 l/100 km, 
testat după normele WLTP. •

ŠKODA FABIA
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ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV va debuta la 
începutul lui 2022 și promite un grad înalt 
de eficiență, cu autonomie de până la 535 km, 
dar și un plus de stil atractiv.

NOUTĂȚI ŠKODA

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV

N
u puteam 
f i n a l i z a 
această reca-
pitulare fără 
să vorbim 

despre ŠKODA ENYAQ 
COUPÉ iV. Prezentat de-
ocamdată doar acoperit de 
camuf laj, viitorul model 
este o reinterpretare sub 
formă de coupe a SUV-ului 
electric. Partea cea mai bună 
este însă aceea că forma sa 
duce la o eficiență crescută, 
astfel că vorbim despre o 

autonomie maximă de până 
la 535 de kilometri pentru 
versiunea cu bateria cea mai 
mare.

Așa cum ne așteptam, 
clienții vor putea alege între 
două versiuni de baterie, trei 
variante de putere și două ti-
puri de tracțiune: spate sau 
integrală. Având un coefi-
cient de frecare cu aerul de 
numai 0.247 Cd, ENYAQ 
COUPÉ  iV impresionează 
și prin prisma proporțiilor 
exterioare. Măsurând 4.653 

de milimetri lungime, noul 
e-SUV COUPÉ are un am-
patament de aproape 2,8 
metri, în timp ce volumul 
portbagajului este de 570 
de litri, ceea ce înseamnă că 
formele de coupe și profi-
lul plonjat al plafonului nu 
inf luențează negativ carac-
terul practic. În fine, versiu-
nea coupe va fi lansată ofici-
al la începutul anului 2022 
și are toate șansele să devină 
un promotor important al 
gamei electrice ŠKODA. •
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Sacou de lână disponibil în 

magazinul Brunello Cucinelli de 
pe Calea Dorobanților nr. 198, 
din Bucureşti. Preţ la cerere.

HIM
Just forJust for

JOIN THE STYLE CLUBJOIN THE STYLE CLUB

FASHION

  Ceas TAG Heuer 
disponibil în 
magazinele Cellini şi 
pe www.cellini.ro. 
Preţ la cerere.

 
Ochelari de soare 

disponibili în Canali 
Boutique, de pe Calea 

Dorobanților nr. 196, din 
Bucureşti. Preţ la cerere.

 
Eşarfă disponibilă în magazinul Brunello 

Cucinelli de pe Calea Dorobanților nr. 
198, din Bucureşti. Preţ la cerere.

 
Terre d‘Hermès Eau Intense 

Vétiver, disponibil în parfumerii 
începând cu luna septembrie. 390 lei, 

EDP 50 ml

 
PCurea din piele, disponibilă în magazinul 

Brunello Cucinelli de pe Calea Dorobanților nr. 
198, din Bucureşti. Preţ la cerere.

 
Pulover disponibil în magazinul Brunello 

Cucinelli de pe Calea Dorobanților nr. 198, din 
Bucureşti. Preţ la cerere.
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CRISIA FARM CRISIA FARM

D
oamna Ben-
gescu este 
dovada fap-
tului că ori-
ce țel, oricât 

de înalt ar fi el, poate fi atins 
cu multă muncă, perseverență 
și studiu. În spatele farmaci-
ei cochete din Dorobanți stă 
pasiune și asta se simte din 
primele clipe în care îi treci 
pragul și observi designul și 
procedurile stricte gândite 
până la cel mai mic detaliu.

Doamna Bengescu, ce în-
seamnă să fii farmacist în 
secolul XXI? 

Să fii farmacist în zilele 
noastre nu este deloc o muncă 
ușoară. Farmacia este o ade-
vărată artă, cu tradiție, dar în 
același timp și foarte dinami-
că. Farmacia este un domeniu 
cu o istorie impresionantă, o 
știință care necesită învățare 
continuă și evoluție perma-
nentă. Folosind un clișeu, pot 
spune că profesia de farmacist 
trebuie să fie în pas cu vremu-
rile, iar tehnologia și standar-
dele înalte sunt condiții im-
portante pentru success.

Ați pus bazele unui bu-
siness actual, care implică 
foarte multă muncă și res-
ponsabilitate. Ce v-a de-
terminat să va dezvoltați o 
astfel de afacere?

Când am demarat proiec-
tul farmaciei, am plecat de 
la idea de a oferi pacienților 
români o calitate crescută a 
vieții și a tratamentelor, așa 
cum se regăsește în alte țări 
de unde m-am și inspirat. 
Copilăria mi-am petrecut-o 
într-un laborator farmaceutic 
și m-a pasionat de când mă 
știu arta preparării medica-
mentelor. Consider că am 
fost o norocoasă, mi-am gă-
sit calea încă de atunci, drept 
pentru care am știut dintot-
deauna ce vreau să devin. Vi-
sam cu ochii deschiși să am 
propriul laborator și nicioda-
tă nu m-a speriat responsa-
bilitatea acestei profesii, pe 
care am înțeles-o foarte bine 
încă din primii ani de viață. 
Mama mea este farmacist și 
vă pot spune că pasiunea ei 
pentru farmacie mi-a fost 
insuflată și mie. 

puritate trebuie să fie de cea 
mai înaltă calitate. Farma-
cistul preparator trebuie să 
fie foarte bine instruit și să 
respecte tehnicile de prepa-
rare. O tehnică de preparare 
avansată presupune o pregă-
tire riguroasă a farmacistului, 
de la cunoașterea substanței, 
structura sa chimică, până la 
calcule ce se fac pe baza bule-
tinului de analiză.

Știința care stă la baza pro-
fesiei de farmacist a evoluat, la 
fel ca și tehnicile de prepara-
re farmaceutică și acuratețea 
preparării. Luând în calcul 
toți factorii implicați, sunt 
elemente clare de diferențiere 
între tehnicile tradiționale 
și cele moderne de prepara-
re. De asemenea, calitatea și 
siguranța unui tratament creat 
prin tehnici moderne de pre-
parare de către un farmacist 
bine instruit este net superi-
oară unui produs magistral 
creat prin tehnici tradiționale. 

Totul a început ca o pa-
siune și ați ajuns un antre-
prenor de success cunoscut 
în lumea medicală pentru 
inovația pe care o aduceți 
în fiecare zi venind în în-
tâmpinarea pacienților din 
România cu o calitatea care 
nu se regăsește în orice labo-
rator farmaceutic. Care este 
secretul acestui succes?

Îmi place foarte mult ceea 
ce fac și asta mi-am dorit din-
totdeauna. Până la urmă sco-
pul fiecărei zile este să fii mai 
bun decât ieri, iar aici contea-
ză cât de multă pasiune pui 
în ceea ce faci. Schimbarea și 
mai ales evoluția încep întot-
deauna cu tine. Nu poți da 

Acum întorcându-mă la în-
trebarea dumneavoastră, vă pot 
spune că m-a motivat dorința 
de a-i ajuta pe cei care au nevoie 
de mine, iar viitorul ni-l con-
struim cu pași mici, exact așa 
cum a început și acest business.

Cât este de importantă 
pentru un farmacist dez-
voltarea profesională con-
tinuă?

Dezvoltarea profesională 
a farmacistului este esențială. 
Tehnologia și știința în aceste 
vremuri se află într-o perpe-
tuă evoluție. Farmacistul tre-
buie să fie mereu informat, 
documentat și foarte bine 
pregătit profesional, altfel 
spus farmacistul trebuie să fie 
ancorat în evoluția extraordi-
nară a medicinei actule. Eu 
am alături de mine în labora-
tor oameni pasionați. Ne in-
struim permanent și dezvol-
tăm în fiecare zi posibilități 
de personalizare terapeutică. 
Vă pot spune că facem toa-
te aceste lucruri din dorința 
de a excela în arta preparării 
tratamentelor personalizate și 
ne dorim să fim cei mai buni.

un exemplu atât timp cât nu 
stăpânești întregul concept 
și nu faci tu primul pas către 
evoluție. Cred că înainte de a 
fi antreprenor sunt farmacist 
și om de laborator și îmi pla-
ce să cred că asta voi rămâne, 
indiferent unde mă va duce 
viitorul.  Așa cum o spun 
de fiecare dată, acest labora-
tor reprezintă un vis devenit 
realitate. Este un fruct sădit 
dintr-o mare pasiune și nu 
simt povara muncii oricât de 
multe ore aș petrece în labo-
rator alături de colegele mele.  
Petrec timp cu plăcere exer-
citând profesia de farmacist 
și acesta cred că este secretul 
reușitei mele.

Considerați că vă aflați 
la un maximum al carierei 
de antreprenor sau mai 
aveți planuri de dezvoltare?

Având în vedere că noi nu 
suntem un lanț farmaceutic, 
ci o farmacie independentă 
cu laborator în București, 
posibilitățile de a ajuta și 
pacienți din zone îndepărtate 
din țara noastră sau din afara 
ei sunt limitate. Țelul nostru 
este să preparăm pentru cât 
mai mulți pacienți a căror 
calitate a vieții depinde de un 
tratament personalizat bine re-
alizat. Planurile de viitor sunt 
ambițioase și sperăm să devină 
realitate cât mai curând. 

Să faci bine și să închei 
ziua cu bucuria că munca ta 
aduce fericire în viață cuiva, 
să rămâi un om modest într-
o lume dictată de bani este 
un lucru rar și poate aceasta 
este cheia succesului doamnei 
Doctorand Farmacist Cosmi-
na Bengescu. •

Cosmina Bengescu, Cosmina Bengescu, 
de la pasiunede la pasiune
la antreprenoriatla antreprenoriat
DUPĂ ANI DE STUDIU 
ȘI SPECIALIZARE 
ÎN AFARĂ 
ȚĂRII, DOAMNA 
DOCTORAND  
FARMACIST 
COSMINA BENGESCU 
A PUS BAZELE 
UNEI FARMACII 
SPECIALIZATE ÎN  
TEHNICI MODERNE 
DE PREPARARE.

Ce îmi puteți spune des-
pre dotările din laborato-
rul pe care îl dețineți, cât 
de necesare sunt ele pentru 
pacienții din România și, 
mai ales, de unde v-ați in-
spirat atunci când ați creat 
acest concept de laborator 
„cameră curată“?

De la începutul proiectului 
noi ne-am stabilit standarde 
foarte înalte de performanță. 
Acestea se reflectă și în nivelul 
de echipare al laboratorului, în 
instruirea farmaciștilor și în 
calitatea ingredientelor folosite.

Am avut drept modele far-
macii cu laborator de top din 
străinătate, în cadrul cărora 
am participat la numeroase 
schimburi de experiență. 
Evoluând ca farmacist, 
bineînțeles că îți dorești să 
pui în aplicare tot ceea ce 
înveți la astfel de cursuri, 
activitate pe care nu o mai 
poți exercita în orice tip de 
laborator. În continuare pot 
spune că suntem înconjurați 
de profesioniști ce ne îndru-
mă și ne consiliază în această 
perpetuă dezvoltare.

De ce are România nevo-
ie de astfel de laboratoare?

Farmacia mea este printre 
puținele farmacii din România 
care au laborator la standarde 
de “cameră curată”. Acest la-
borator a luat formă din grija 
noastră permanentă privind 
siguranța pacienților și redu-
cerea semnificativă a riscului 
de contaminare a preparatelor. 
Prin respectarea unor proce-
duri de lucru riguroase, prin 
parametrii controlați de pu-
ritate a aerului, ai umidității, 
ai presiunii putem atinge un 
nivel foarte înalt de calitate și 
profesionalism. Toate acestea 
contribuie la succesul unui tra-
tament individualizat. Ne-am 
propus să contribuim, cu toa-
te resursele pe care le avem, la 
informarea corectă și educarea 
pacienților români. De multe 
ori, subestimăm riscurile pe 
care un preparat contaminat 
le poate avea asupra sănătății 
noastre, de aceea este foarte 
importantă alegerea farmaciei 
care prepară, fiecare dintre noi 
fiind liber să își aleagă standar-
dul la care se raportează. Un alt 

element cu consecințe nefaste 
este automedicația în special 
referindu-ne la afecțiuni din 
zona pediatriei.

Înțeleg că aceste trata-
mente pot face foarte mult 
bine, dar în același timp, 
dacă nu sunt preparate la 
anumite standarde pot face 
mai mult rău. Ce trebuie 
să aibă în vedere pacientul 
atunci când alege laborato-
rul în care să i se prepare un 
tratament prescris de medi-
cul specialist?

În primul rând, aș vrea să 
aduc în prim-plan un aspect 
pe care nu știu cât de mulți 
pacienți îl cunosc și anume că 
pacientul are dreptul să știe ca-
litatea și standardele laborato-
rului pe care îl alege. Din punc-
tul meu de vedere, farmacia are 
obligația să ofere transparență 
totală pacientului, în vederea 
informării acestuia. 

Referindu-mă acum la ce 
se întâmplă în spatele ușilor 
laboratorului, este foarte im-
portant să se respecte tehni-
cile de preparare care au la 
bază substanțe active, a căror 
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VITESCO TECHNOLOGIES MINI ELECTRIC RACINGVITESCO TECHNOLOGIES MINI ELECTRIC RACING

VARA ACEASTA A TRECUT ÎN VITEZĂ 
PENTRU VITESCO TECHNOLOGIES 
MINI ELECTRIC RACING, CARE ȘI-A 
ÎMBUNĂTĂȚIT CONSTANT PRESTAȚIILE ÎN 
CAMPIONATELE DE VITEZĂ ÎN COASTĂ, 
SUPER RALLY ȘI SUPER SLALOM.

Anotimpul
 vitezei vitezei

Text: Alex Buțu • Foto: Rally Art.ro, Rally Cow
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Specialiștii Vitesco 
Technologies optimizează 
constant parametrii de 
funcționare ai propulsiei și 
bateriei lui #RacingMIMI, 
în condițiile solicitante de 
competiții. 

Cea mai bună clasare 
din acest sezon pentru 
Dominic Marcu și 
#RacingMIMI a fost la 
etapa CNVC din Baia Mare.

A   fost o vară cu 
un ca lenda r 
compet iț iona l 
încărcat pentru 

Vitesco Technologies MINI 
Electric Racing, alintat în lu-
mea motorsportului cu apela-
tivul MIMI. La începutul lunii 
iunie a participat la a treia etapă 
a Campionatului Naţional de 
Viteză în Coastă, la Rânca. 
Avându-l la comandă pe pilo-
tul Dominic Marcu, #Racing-
MIMI a parcus traseul solici-
tant de pe Transalpina, unul 
dintre cele mai spectaculoase 
drumuri din România. Astfel 
a oferit specialiștilor Vitesco 
Technologies noi informații 
despre managementul bateri-
ei electrice în regimul intens 
de competiții. Ca de obicei, 
partenerul Renovatio, cea mai 
mare reţea de staţii de încărca-
re pentru automobile electrice 
din țara noastră, a asigurat 
alimentarea lui MINI Electric 
Racing. Apoi, pe 17 și 18 iunie, 
#RacingMIMI a fost prima 
mașină electrică de competiţie 

care susţine campania „Vacci-
nare în viteza a șasea“. În cadrul 
acestui eveniment organizat la 
circuitul Transilvania Motor 
Ring de lângă Târgu Mureș, 
toți cei care au ales să se vac-
cineze contra COVID-19 s-au 
bucurat de o tură alături de 
piloții care participau la cam-
pionatele Super Rally, Romani-
an Retro Racing și Romanian 
Endurance Series. Apoi, în 19 
iunie, MINI Electric Racing a 
marcat  o nouă premieră, fiind 
pilotat în deschiderea etapei 
de Super Rally de la Târgu 
Mureș de Norris Măgeanu, 
Președintele Federaţiei Româ-
ne de Automobilism Sportiv.

De asemenea, începând cu 
etapa de la Mangalia a Cam-
pionatului Naţional de Super 
Rally desfășurată în 22 mai, 
proiectul Vitesco Technolo-
gies MINI Electric Racing 
promovează și activitatea 
Fundației Motivation Româ-
nia, care oferă din 1995 sprijin 
și servicii pentru persoanele 
cu dizabilități. În acest sens, 

#RacingMIMI a fost modifi-
cat special pentru a fi pilotat la 
etapa din Mangalia de Ciprian 
Lupu, singurul pilot de curse în 
scaun rulant din Europa Cen-
trală și de Est.

Calendarul competițional 
a continuat în 26-27 iunie cu 
etapa de  la Reșiţa a Campio-
natului Național de Viteză în 
Coastă, unde #RacingMIMI 
și-a demonstrat rezistența la 
ritmul de cursă în condițiile 
temperaturilor de vară toropi-
toare. În 10 și 11 iulie a urmat 
a doua participare în Campio-
natul Naţional de Super Slalom 
din 2021, cu 3 piloți: Sebastian 
Toma (AutoBild), Cornel Șoca-
riciu (Autocritica.ro) și un pilot 
cu experienţă în motorsportul 

românesc, Horia Gheorghe, 
care a obţinut al 19-lea rezultat 
într-un clasament cu aproape 
100 de timpi înregistraţi. 

Cu ocazia etapei de viteză în 
coastă de la Sinaia din 24-25 
iulie, #RacingMIMI a combi-
nat motorsportul cu arta. Tra-
seul urban virajat a evidențiat 
agilitatea hothatch-ului elec-
tric, la cursa „de casă“ a pilotu-
lui Dominic Marcu. Iar acesta 
a fost însoțit la eveniment și de 
instalaţia „Evoluţie“, semnată 
de Adrian Mitu. Proiectul este 
o explorare personală a istori-
ei MINI, transpusă în două 
lucrări pictate pe capote de 
motor MINI Cooper SE. Și, 
așa cum ne-a obișnuit, MINI 
Electric Racing promovează și 

„Cea mai rapidă galerie de artă 
din lume“, care folosește pentru 
decorarea acoperișului său lu-
crări de artă create de ilustratori 
români pentru brandul George 
al BCR, într-un proiect coordo-
nat de One Night Gallery.

Cea mai bună clasare pen-
tru #RacingMIMI și Domi-
nic Marcu în sezonul acesta 
al Campionatului Național 
de Viteză în Coastă a fost lo-
cul 21 la general în etapa de la 
Baia Mare. #RacingMIMI nu 
are modificări radicale față de 
modelul de serie MINI Cooper 

SE, având aceeași putere (184 
CP) și aceeași baterie cu capa-
citate netă de 28,9 kWh. Dar 
a beneficiat de optimizările fă-
cute de Vitesco Technologies 
la managementul propulsiei și 
de experiența partenerului Au-
tomobile Bavaria, care a reglat 
special suspensiile KW. Un rol 
esențial îl are și parteneriatul cu 
Michelin, care furnizează an-
velopele de performanță înal-
tă. Toate acestea și-au arătat 
avantajele în condiții de ploaie 
și ceață, pe traseul de 5,2 km 
ca include peste 40 de viraje. •

VITESCO TECHNOLOGIES MINI ELECTRIC RACINGVITESCO TECHNOLOGIES MINI ELECTRIC RACING
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4V RALLY RAID ROMÂNIA 20214V RALLY RAID ROMÂNIA 2021 

Dakar-ul Dakar-ul 
DobrogeiDobrogei

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ 4V RALLY 
RAID ROMÂNIA ȘI-A CÂȘTIGAT REPUTAȚIA 
DE „DAKAR-UL DOBROGEI“. IAR LA 
EDIȚIA DIN 2021 ACEST STATUT A FOST 
DEMONSTRAT ÎN MOD SPECTACULOS DE 
ECHIPAJE SOSITE DIN 7 ȚĂRI.

Text: Alex Buțu • Foto: 4V Rally Raid România

Î
n intervalul 20-22 au-
gust 2021, Constanța 
a găzduit o nouă 
ediție a competiției 
4V Rally Raid Ro-

mânia. Aceasta este și a 4-a 
etapă din calendarul Campio-
natului Naţional de Rally Raid 
România 2021, fiind un eve-
niment organizat de Asociația 
Club Sportiv 4V Motorsport 
sub egida Federaţiei Româ-
ne de Automobilism Sportiv, 
Federației Române de Moto-
ciclism și Ministerului Tine-
retului și Sportului. Dar sta-
tutul evenimentului este unul 
internațional și plasează Româ-
nia și Dobrogea pe harta celor 
mai spectaculoare competiții 
de rally raid din regiune. Din 
acest motiv, ediția din 2021 
s-a bucurat de finanțarea din 
partea Primăriei Municipiului 
Constanța, acordată prin pro-
gramul de finanțări neram-
bursabile dedicat proiectelor 
de interes general. 

La  competiția 4V Rally 
Raid România din 2021 au 
participat 51 de echipaje. Iar 
sub arșita verii, acestea s-au 
întrecut pe traseele pitorești 
din Dobrogea, care au inclus 
drumuri agricole, porțiuni în 
off-road, dealuri, stânci, nisip, 
albii secate, arbuști căzuți, 
vegetație și păduri. 

Vehiculele înscrise în cur-
să sunt adevărați gladiatori 
motorizați și fac parte din ca-
tegorii variate, cu 4 sau 2 roți. 
La categoria SSV (Side by Side 
Vehicle) sunt încadrate vehi-
cule de dimensiuni mici, spe-
cial create pentru teren greu. 
Acestea au echipaj format din 
pilot și copilot, ca și în cazul 
categoriei Auto, în care concu-
rează mașini 4×4. Nu lipsesc 
categoriile Moto și QUAD, 

în care se întrec motociclete 
și ATV-uri conduse de o sin-
gură persoană. Totodată la 4V 
Rally Raid România participă 
inclusiv echipaje cu experiență 
în Raliul Dakar, dar și clase de 
experiență mai puțin avansată, 
ceea ce contribuie la populari-
zarea acestui tip de motorsport 
și în țara noastră. 

Participanții au beneficiat 
de toate măsurile și serviciile de 
siguranță, oferite de 4V Rally 
Raid România în colaborare cu 
Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență, serviciul de 
ambulanță, Poliția Județeană, 
Jandarmerie și Poliția Lo-
cală. Iar piloții profesioniști 
licențiați care s-au întrecut în 
categoria Professional nu au 
avut limitare de viteză pe par-
cursul cursei. Dar s-a impus 
o viteză maximă de 80 km/h 
pentru participanții înscriși la 
categoriile Promo și Discovery. 

În cele două zile de 
competiție, echipajele au 

parcurs aproximativ 550 de 
kilometrii pe trasee varia-
te. Au fost puse la încercare 
atât performanțele, cât și 
fiabilitatea vehiculelor, pre-
cum și rezistența și abilitățile 
de pilotaj și navigare ale 
concurenților. Iar la finalul 
cursei, pe prima treaptă a 
podiumului a urcat echipajul 
format din Călin Cămărășan 
și Bogdan Luha, care s-au cla-
sat pe primul loc atât la clasa 
SSV, cât și în clasamentul ge-
neral. Victoria celor doi clu-
jeni este lăudabilă, ei devan-
sând echipaje cu experiență 
în competiții de rally raid 
internaționale.

Spectacolul motorizat 
organizat de Asociația Club 
Sportiv 4V Motorsport con-
tinuă în 2021, cu evenimen-
tul 4V Rally Raid „Cupa 
Speranței“. Pentru a rămâne 
la curent cu mai multe detalii 
vă invităm să vizitați site-ul 
oficial 4vrallyraid.com.  •

Spectacolul motorizat din 
competiția 4V Rally Raid 
România 2021 a fost oferit 
de echipaje din Bulgaria, 
Ucraina, Slovacia, Italia, 
Polonia, Cehia și România. 
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A udi grandsphere 
concept pare un 
răspuns țintit la 
adresa lui EQS, 

primul sedan de lux electric al 
mărcii Mercedes-EQ. Totoda-
tă, BMW a confirmat că vii-
toarea generație Seria 7 va avea 
o versiune cu propulsie 100% 
electrică. În acest context, lun-
gimea de 5,35 metri și noul 
limbaj estetic ale conceptului 
grandsphere ridică o întrebare 
justificată: Oare așa va arăta 
viitorul Audi A8 electric? Audi 
nu promite încă acest lucru. 
Însă în comunicatul de presă 
precizează că ampatamentul de 
3,19 metri al lui grandsphere îl 
depășește chiar și pe cel al ac-
tualului Audi A8 în versiunea 
cu ampatament extins. 

Cert este că grandsphere 
oferă indicii despre tehnolo-
giile viitorului. Are câte un 
motor electric la fiecare punte, 
ceea ce asigură tracțiune inte-

grală. Și virează din toate cele 
4 roți. Iar aceste soluții tehnice 
ajută la controlarea celor 720 
CP și a cuplului de 960 Nm. 
Sunt resurse care permit ca 
demarajul 0-100 km/h să fie 
făcut în doar 4 secunde. Ra-

êêêêê

CONCEPTUL GRANDSPHERE OFERĂ 
PRIMELE INDICII DESPRE SEDANUL 

DE LUX ELECTRIC CARE VA COMPLETA 
GAMA AUDI.

Text: Alex Buțu • Foto: Audi

pentru parcurgerea a 300 km.
Audi grandsphere are și 

abilități de condus autonom 
la nivelul 4 din maximul 
de 5. Audi spune că mașina 
poate merge singură să preia 
pasagerii de la destinație, sau 
se parchează și se cuplează la 
o stație de încărcare. Drept 
urmare, volanul său se retra-
ge complet în spatele planșei 
de bord, care este la rândul ei 
fascinantă. Practic, ecranul 
transparent care traversează 
lățimea bordului, afișează 
imaginile peste un panou de 
lemn fin. Când mașina merge 
autonom pasagerii și șoferul 
se pot relaxa pe scaunele care 
se înclină 60 de grade. Iar 
suspensia pneumatică inte-
ligentă elevează la rândul ei 
confortul. Audi grandsphere 
scanează denivelările șoselei 
cu o cameră video și trimite 
către suspensii și informații de 
la sistemul de navigație. Astfel, 
fiecare roată este coborâtă sau 
ridicată pentru a se adapta la 
suprafața de rulare și a reduce 
înclinările caroseriei. •

Așa va arătaAșa va arăta
viitorul Audi A8?viitorul Audi A8?

Audi grandsphere dezvoltă 720 CP, având câte 
un motor electric la fiecare punte. Iar bateria 
lui promite autonomie de peste 750 km.

pidă este și încărcarea bateri-
ei de 120 kWh, care promite 
autonomie de peste 750 km 
(WLTP). Sistemul electric de 
800V face posibilă alimenta-
rea cu 270 kW. Astfel, în 10 
minute acumulează energie 






