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Art. Champagne. Cars

Industria auto merge cu pași 
apăsați către electrificare. 
Autonomia modelelor ”verzi” 
a crescut, iar prețurile scad. 
Vom ajunge la momentul în 
care punem semn de egalitate 
între costurile de producție ale 
mașinilor electrice și cele cu 
combustie clasică. Da, nu în 
2014, așa cum sugerau cei mai 
optimiști analiști, și poate nici 
în 2027, noul termen despre 
care se vorbește. Dar este clar că 
momentul nu-i departe.
Dar intervin alte probleme.
Cum va face față sistemul 
energetic, deja în criză, avalanșei 
de noi consumatori? Apoi, unde 
alimentăm ”electricele”? Cine va 
suporta costurile ”democratizării” 
stațiilor de încărcare mici? 
Și cum se va rezolva ecuația 

locurilor de parcare (deja o 
problemă majoră) dacă va exista 
și nevoia de a atașa astfel de 
sisteme. Un semn ni-l dau marile 
metropole. Cu restricționarea 
accesului mașinilor personale. În 
funcție de normele de poluare. 
Sau chiar, în anumite zone, 
complet, pentru a face loc 
zonelor pietonale. Să nu vă mire 
dacă la finele deceniului viitor 
vehiculele pentru livrări, car-
sharing și de transport local vor 
reprezenta singurele mijloace 
de transport aflate în trafic.  În 
timp ce mașina personală va 
deveni soluție de mobilitate în 
weekend și pentru concedii. Sau 
pentru o doză de adrenalină la o 
ieșire pe circuit ori în off-road. 
O achiziție pe care o faci exclusiv 
pentru entertainment.

OPINION
Mașina personală doar pentru entertainment?
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ROYAL CHAMPAGNE
Vizitați regiunea într-un mod diferit!

Leblaq (o companie specializată în 
pachete turistice) propune o vacanță 
altfel. Pentru aceasta, compania s-a 
asociat cu Royal Champagne Hotel 
& Spa și a lansat un tur ciclist ultra-
luxos. Champagne dispune de o zonă 
rurală frumoasă, cu podgorii și case 
de șampanie renumite. Regiunea 
este pur și simplu frumoasă, turiștii 
dornici să experimenteze nobila 
băutură având ocazia să o vadă altfel. 
Prin ciclism și șampanie, vizitatorii 
pot absorbi pe deplin spectacolul 
naturii într-un mod lent și mult 
mai consistent. Și cum ne aflăm în 
plin proces de schimbări climatice, 
transportul fără emisii devine din ce 
în mai atractiv.

PACHETE TURISTICE
Itinerariul începe cu un tur prin 
Champagne, condus de ciclistul 
Eddy Merckx. Tururile cu bicicleta 
oferite de Leblanq sunt perfecte 
pentru toate nivelurile și abilitățile 
vizitatorilor. În funcție de abilități, 
oaspeții sunt împărțiți în grupuri, 
permițându-le unora să aleagă 
nivelul maxim de confort. În același 
timp, există posibilitatea unor 
antrenamente opționale cu grad de 
dificultate mare. Ajunși în regiune, 
oaspeții se vor îndrepta către Maison 
Laurent Perrier, situată în colțul 
sud-vestic al parcului Montagne de 
Reims. Este locul unde vor savura 
una dintre șampaniile istoricei 
case producătoare. Itinerariul este 
completat de o seară de gastronomie 
în cadrul restaurantului Le Royal, 
beneficiar al unei stele Michelin. 
Meniu este compus din șapte feluri 
și a fost creat de Chef Ashley Palmer-
Watts și Raymond Blanc.

SERVICII WELLNESS
După cină, vizitatorii au ocazia să 
asculte povești depănate de Eddy 
Merckx și Sir Bradley Wiggins. Între 
savurarea unei șampanii, mersul cu 
bicicleta prin podgorii și degustarea 
unor meniuri speciale,  oaspeții pot 
accesa serviciile wellness. Facilitățile 
Spa sunt puse la dispoziție de Royal 
Champagne, vizitatorii putând 
accesa pachetele mărcii Biologique 
Recherche. Totodată, au acces la 
piscina cu splendide priveliști către 
peisajul înconjurător. Cazarea se 
realizează în camere cu finisaje 
luxoase, fiecare oferind facilități 
Hermès și buton pentru șampanie 
la cerere. “Șampania și ciclismul au 
o istorie comună, ele fiind prezente 
în Turul Franței. Ciclismul este 
unul din modurile extraordinare de 
a experimenta frumusețea regiunii”, 
spune Jennifer Delord (Director 
Marketing Royal Champagne). 
Turul oferă o îmbinare între ciclism 
și gastronomie, șampania fiind 
suportul atât de necesar.

sursă/foto: royalchampagne.ro/Joann Pati
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Regiunea Champagne este 

renumită pentru băuturile 

sale rafinate, fiind căutată 

de numeroși turiși de-a 

lungul anului!
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Este exact senzația pe care am 
resimțit-o după câteva ore de condus. 
A fost mai mult decât un test, a fost 
un exercițiu de imaginație al liniștii 
și relaxării. Un moment în care am 
avut posibilitatea să admir o parte 
din peisajele din apropierea capitalei. 
Se poate spune că Mercedes-Benz 
intră într-o lume digitală și eficientă 
cu noul C-Class, creând o zonă de 
confort completă. Este un vehicul 
care combină contrariile aparente: 
sportivitatea și confortul, eficiența și 
emoția. 

LUXUL REDEFINIT
Cu acest vehicul, constructorul 
german a reușit să redefinească 
luxul în clasa sa. Cum l-am avut 
la dispoziție timp de trei zile, am 
încercat să-l înțeleg în diferite situații: 
urban și extra-urban. O să încep cu 
liniile mașinii, designerii germani 
concentrându-se pe evoluție, aceasta 
semănând cu modelul precedent. Și 
nu este ceva neapărat rău, noul model 
ducând mai departe linia modernă, 
precum și eleganța specifică mărcii.  
Privită din afară, mașina îți oferă 
doar suprafețe atent sculptate, 
cu linii fluide, culoarea argintiu-
mat oferind noului C-Class o 
frumusețe aparte. Grila ”întoarsă” 

conferă vehiculului un aspect mai 
lat și mai jos, în timp ce elementele 
”diamant” au fost înlocuite cu niște 
steluțe asemeni siglei. Cum varianta 
testată a fost un AMG, vă recomand 
această opțiune de cumpărare, fiind 
o linie care evidențiează foarte bine 
proporțiile mașinii.

DETALII RAFINATE
Dacă exteriorul oferă evoluție, la 
interior regăsim cu adevărat revoluția 
acestui vehicul. Practic, noul C-Class 
este cea mai tehnologizată mașină 
din segmentul său. Nu ai cum să nu 
remarci eleganța consolei centrale și, 
mai ales, imensul ecran vertical. De 
menționat orientarea ecranului, una 
perfectă pentru șofer. Pare că totul 
este la îndemână, comenzile fiind 
acolo unde te-ai aștepta, doar că sunt 
acum pe sistemul de touch-screen.
Am remarcat ușurința cu care te 
obișnuiești cu noile comenzi, ecranul 
fiind împărțit în două secțiuni. 
Prima – este destinată sistemului 
de infotainment și navigației; a 
doua – este destinată climatizării. 
Însă, habitaclul noului C-Class 
nu se rezumă doar la atât, design-
ul simplist și atenția la detalii 
fiind incredibilă. Planșa de bord 
este elegantă, subliniată discret de 

aeratoare, în timp ce sistemul de 
sonorizare este integrat perfect sub 
acoperitori metalice.

NEW TECHNOLOGY
Interiorul este dominat de elemente 
rafinate, precum pielea de bună 
calitate sau lumina ambientală întreg 
habitaclul oferind un spectacol 
vizual și tactil demn de o clasă 
superioară. Un interior completat de 
ținuta impecabilă la drum. Cum am 
ales să merg spre Câmpina, cu urcare 
spre Valea Doftanei și întoarcere spre 
Ploiești, pot spune că am “simțit” 
propulsorul de 2 litri (combinat cu 
electric) și puterea celor 265 CP (la o 
puetere maximă de 4200 rpm).

Suspensia reprezintă partea 
confortabilă a mașinii și, odată 
intrat în viraj, mașina se lipește 
de asfalt. Cum de obicei aleg 
opțiunea Comfort, pot spune că 
opțiunile de motorizare ale mașinii 
au fost perfecte pentru escapadele 
pe drumurile cu viraje. Partea 
frumoasă este că, noul C-Class nu 
pare plictisitor. Se poate transforma 
oricând dintr-un sedan dinamic, 
într-o limuzină confortabilă, C 300 
d Limuzina oferind tehnologie și lux 
la superlativ!

MERCEDES-BENZ C-CLASS
Inspirație pentru confort! 

sursă/ foto: Merecdes-Benz România/redacție
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Mercedes-Benz C-Class 

reflectă cererea pentru  

lux modern, vehiculul  

fiind un spațiu care 

lasă în urmă stresul 

cotidian!
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La BMW XCARS Mureș am ajuns 
pentru prima data în 2018, atunci 
când am fost solicitat să realizez un 
proiect special pentru BMW. Tîrgu-
Mureșul nu-i un oraș mic dar nici 
mare. Este genul acela de urbe în 
care mai toată lumea cunoaște pe 
toată lumea. Și pentru că puteam să 
ies din acest șablon, am avut supriza 
să o reîntâlnesc la XCARS pe Anda 
Bordianu, o tânără speranță pe care 
o cunoscusem cu ani în urmă la 
Tempo Advertising. O întâlnire în 
primul rând plăcută și, aveam să aflu 
repede, foarte utilă. Pentru că am 
regăsit în Anda partenerul deschis 
pe care îl știam de atâția ani. Deschis 
nu doar să-mi ofere informații ample 
despre activitatea dealer-ului BMW 
XCARS Mureș, unul dintre cei mai 
importanți vânzători din România 
ai constructorului german BMW, 

dar și să-mi « povestească » poveștile 
înființării dealership-ului. Așa am 
ajuns să realizez aici, la Mureș, una 
dintre cele mai frumoase povești: 
micul Isetta vs BMW Seria 7.

Despre BMW XCARS Mureș
Poziționat la confluența a trei zone 
geografice – Câmpia Transilvaniei, 
Valea Mureșului și Valea Nirajului – 
Tg. Mureș este un punct important 
pe harta economică a Transilvaniei. 
Un aspect important, dacă luăm 
în calcul vânzarea automobilelor 
premium de către XCARS. Și uite 
aici apar « artificiile » Andei, omul 
care știe să vândă altfel. Procesul 
de vânzare gândit de ea are la bază 
conceptul de “consultanță auto”. 
Este o combinație fericită între a 
vinde emoțional în primul rând și 
abia apoi tehnic. Echipa XCARS 

identifică încă din startul discuției 
nevoile clientului, relația pe care o 
are cu brand-ul și apoi trece la buget 
și modalitatea potrivită de achiziție 
a mașinii. Cum ne aflăm în Ardeal, 
timpul are felul lui de a trece. Iar 
asta o știu cel mai bine consultanții 
XCARS. Aici vânzările nu se încheie 
rapid, « pe repede înainte ». Obiectivul 
lor este de a-l ajuta pe cumpărător 
în luarea deciziei optime. Pentru 
că ei știu cel mai bine că o vânzare 
bună nu înseamnă doar predare 
mașinii către client. Procesul este 
continuu, trebuie să ofere soluțiile 
cele mai bune rezolvării eventualelor 
probleme ulterioare. Mai ales că ne 
aflăm în era tehnologiei, un moment 
în care este necesară înțelegerea 
exactă a numeroaselor sisteme aflate 
la bordul mașinii. 

BMW X CARS
Arta de a vinde vehicule premium!

Foto/Sursă: BMW XCARS Mureș; www.bmw-xcars.ro
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Inaugurat în 2017, BMW XCARS 
Mureș este una dintre cele mai 
moderne reprezentanțe BMW din 
țară. Cu o investiție de circa 2,5 
milioane euro (din surse propri), 
reprezentanța găzduiește un service 
bine echipat și o cafenea Isetta. 
“Tradițional, zona aparține mărcilor 
de volum germane. Dream car-ul a 
fost și rămâne BMW. Este unul din 

argumentele care au cântărit decisiv 
în decizia patronatului de a aduce 
marca în Tg. Mureș”, spune Anda 
Bordianu (Director General). O 
investiție continuată și în segmentul 
motocicletelor, odată cu extinderea 
națională a BMW Motorrad. 
Astfel, BMW XCARS Mureș a 
devenit service autorizat și adus 
mai aproape de pasionați produsele 

mărcii. “Am descoperit că avem în 
regiune o comunitate extraordinară 
BMW Motorrad. Prin acest demers, 
acoperim o arie geografică importantă 
din România și aducem alături un 
grup semnificativ de clienți, întărind 
vizibilitatea și business-ul nostru în 
zonă”, explică Anda Bordianu.   

Activitate modernă
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Manufactura Hublot a lansat la 
jumătatea lunii octombrie o nouă 
ediție limitată, colecția fiind 
realizată în parteneriat cu eticheta de 
modă masculină Berluti. Anunțat în 
2016, parteneriatul celor două mărci 
are ca rezultat un model exclusivist 
bazat pe ceasul Big Bang Unico. 
Împreună, cele două companii au 
contopit în această ediție moda și 
ceasornicăria, pielea și titanul, forma 

și substanța. Noul Big Bang Unico 
Berluti Aluminio valorifică acest 
know-how comun și oferă o piesă 
elegantă, monocromă și atemporală. 
Un ceas din colecția Big Bang realizat 
pentru colecționari sau pasionații de 
accesorii. O ediție limitată la doar 
100 de exemplare, la fel ca oricare 
altă colaborare dintre cele două 
companii.

HUBLOT
Big Bang Unico Berluti Aluminio

www.hublot.com

facebook.com/Hublot
instagram.com/hublot

www.hublot.com

…………..…..

Mihai Leonard
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EDIȚIE
Emblematica piele Venezia se află 
în centrul cadrului polișat din titan, 
prcum și pe cadranul cu mențiunea 
“Swiss Made”. Pielea este poziționată 
între două bucâți de safir, a cărei 
tăietură dezvăluie mecanismul 
Unico, un exemplu al măiestriei 
tehnice. Colaborând cu Berluti, 
marca orologeră a dezvoltat o 
tehnică specială pentru încapsularea 
pielii naturale și cristalizarea în 
timp. Frumusețea fiind redată într-o 

manieră autentică. În ce privește 
cureaua, aceasta simbolizează 
fuziunea perfecta a celor două lumi 
și este disponibilă în două versiuni. 
Prima este realizată din piele 
Venezia Aluminio; a doua, din piele 
Venezia Aluminio cu motivul Scritto 
(exclusiv pentru Japonia). Aluminio 
este una dintre semnăturile etichetei 
de modă Berluti. Totodată, această 
semnătură specifică mărcii transcrie 
perfect lumina pe diferitele tonuri 
ale pielii Venezia. 
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MODEL
Marca orologeră și-a asumat 
responsabilitatea pentru noul design 
și construcția acestui ceas special. 
Cu ajutorul unei rășini, prima 
ramă – groasă de 1 mm – este lipită 
pe cea de-a doua ramă din titan. 
Ulterior, cele două rame sunt prinse 
în șuruburi, permițând ramei să-
și păstreze patina în timp (la fel și 
cureaua). Pentru armonizarea pielii 
Venezia cu ansamblul mecanic, 
Hublot a ales titanul din vasta 
paletă de materiale de care dispune. 
Carcasa 41 mm și clema de prindere 
sunt produse din titan, în timp ce 
greutatea oscilantă este din tungsten. 
De asemenea, rășina este prezentă 
în zona centrală, indicatorii fiind 
produși din rodiu. Mecanismul 
Unico – cronograf Flyback – oferă 
o rezervă de putere de trei zile și 
poate fi observat prin geamul de 
safir. Ceasul Hublot este o piesă 
rară, colecționabilă, el fiind livrat 
într-o geantă de călătorie produs de 
eticheta de modă Berluti.





16

Odată cu dezvoltarea puternică 
a modelelor hibride premium, 
Lexus câștiga o poziție unică pe 
piață, marcând pas important în 
dezvoltarea sustenabilă a mărcii. 
O strategie electric-hibridă care a 
reușit să genereze vânzări de aproape 
două milioane de unități la nivel 
global, mai ales după introducerea 
modelului RX 400h în cursul anului 
2005. Cu noul LF-Z Electrified, 
Lexus prefigurează viitorul mărcii, 
design-ul și noile tehnologii urmând 
să fie introduse treptat până în anul 
2025.

PLATFORMĂ 
ELECTIFICATĂ
Utilizarea platformei EV dedicate 
este un pas fundamental în atingerea 
obiectivului Lexus Electrified de a 
“folosi tehnologie de electrificare 
pentru a realiza o evoluție 
semnificativă în performanța de 
bază a mașinilor”. Noul sistem 
de control al tracțiunii integrale 
DIRECT4 diferențiază și conceptul de 
vehiculele convenționale. Combinând 
tehnologiile de electrifiare și control al 
mișcării – dezvoltate de Lexus de-a 
lungul ultimilor ani – constructorul 
își propune să livreze Lexus Driving 
Signature pentru o experiență de 
conducere care să creeze o conexiune 
mai bună și mai directă cu șoferul. 
Pană în 2025, constructorul japonez 
va introduce douăzeci de modele noi 
sau îmbunătățite, inclusiv mai mult 
de zece vehicule din categoria BEV 
(Battery Electric Vehicles), PHEV 

(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
sau (Hybrid Electric Vehicle) pentru 
a satisfice veoile diferitelor țări și 
regiuni din lume. Practic, marca 
își va consolida gamele de bază din 
categoria Sedan și SUV-uri și va 
explora, de asemenea, introducerea 
unor noi tipuri de vehicule. 
Caroseria exterioară este una 
sculptată, accentuând acea atracție 
emoțională atât de specifică mărcii, 
în timp ce amplasarea motorului 
electric în partea din spate vine să 
contribuie la performanțele dinamice 
și agile ale mașinii. În ce privește 
interiorul, acesta este realizat ca un 
spațiu deschis și minimalist – ca 
un design al cockpit-ului Tazuna 
– adaptat la calitățile specifice 
conducerii vehiculelor electrice și 
care îmbrățișează filozofia centrată 
pe om, bine-cunoscută de-a lungul 
istoriei constructorului japonez. 

LEXUS LF-Z
Eră nouă pentru marca japoneză!

sursă/foto: lexus.com
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Un alt plus al conceptului este oferit 
de inteligența artificială (AI), cea 
care folosește dialogul cu șoferul 
pentru a afla preferințele personale și 
caracteristicile comportamentale ale 
acestuia, permițându-i să ofere detalii 
despre rută și informații despre 
destinație. Comunicarea vocală 
contribuie la ușurința condusului. 
Funcția de recunoaștere vocală 
folosește cea mai recentă tehnologie 
AI pentru a recunoaște, învăța și 
adapta la obiceiurile și preferințele 
șoferului. O interactivitate care 
va construi un dialog între AI și 
șofer, îmbunătățind experiența 
de conducere și oferind sprijinul 
similar unui serviciu concierge. 
Totodată, senzorii montați pe 
vehicul monitorizează zona limitrofă 
și avertizează atunci cand se apropie 
un vehicul sau bicyclist, reducand 
riscul unui accident la coborarea din 
mașină. Confortul în mașină este 
completat de calitățile acoperișului 
panoramic. Realziat din sticlă 
electrocomă, acoperișul cabinei 
poate fi estompat atunci cand 
este necesar și dispune de funcții 
pentru intimitate. Un panou tactil 
– poziționat în centrul plafonului 
– permite ocupanților din față și 
spate să comunice între ei, în timp 
ce scaunele din spate beneficiează 

de funcții de masaj și înclinare. 
Sistemul audio de ultimă generație – 
Mark Levinson – reproduce calitatea 
sunetului dintr-o sală de concert în 
spațiul acustic al mașinii. Controlul 
precis al difuzoarelor permite ca 
muzica să fie ascultată de șofer 
și pasageri în condiții optime. O 
funcție de gestionare a sunetului – cu 
anulare a zgomotului – poate filtra 
zgomotele ambientale din cabină, 
facilitand ocupanților purtarea unei 
conversații în condiții ideale. Ca 
parte a noilor tehnologii, accesul 
în mașină va fi realizat cu ajutorul 
smartphone-ului – blocare/deblocare 
ușilor – precum și prin oferirea 
accesului furnizorilor de servicii 
prin intermediul unei chei digitale, 
proprietarii având posibilitatea 
având posibilitatea să livreze anumite 
pachete de date către autovehicul. 

CONEXIUNE
Lexus Driving Signature oferă 
șoferului sentimentul că este conectat 
perfect la accelerația, decelerația și 
direcția mașinii în orice moment, 
cu răspunsuri liniare prompte care 
sunt fidele intețiilor sale. Design-ul 
și tehnologia înglobată în conceptul 
LF-Z oferă o calitate superioară 
condusului, prezentand caracteristici 
de inerție ideale datorită poziționării 

optime a motorului și bateriei. 
Poziționarea longitudinală a bateriei 
sub podea creează o structură mai 
rigidă a vehiculului, coborand 
totodată centrul de greutate al 
mașinii și ajutand la absorbția 
zogomotului și vibrațiilor. O 
abordare care confer mașinii un nivel 
sporit de liniște în timpul rulării, 
cabina devenind mult mai spațioasă 
și confortabilă. Fiind un concept 
de studiu, LF-Z previzualizează 
modul în care va evolua în viitor 
design-ul autovehiculelor Lexus. 
Formele simple și captivante sunt 
înrădăcinate în proporțiile puternice 
și cu aspect distinctiv. Forma 
generală include o secțiune lină 
a cabinei, ușor adusă către partea 
frontal, caracteristică unică de design 
pentru vehiculele electrice. Roțile cu 
diametru mare sunt împinse către 
colțurile vehiculului, ajutand astfel 
la coborarea centrului de greutate. În 
partea din spate, design-ul simplu se 
combină cu formele care accentuează 
roțile pentru a genera o poziție 
mult mai puternică. Combinația de 
lumini subțiri, poziționate orizontal, 
ne dezvăluie un nou logo Lexus, 
simbolizand o nouă generație de 
design al mărcii.
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Cu un model conceput din start 
pentru mobilitatea electrică, marca 
germană redefinește conceptul 
de Sports Activity Vehicle (SAV). 
Noul vehicul îmbină plăcerea de a 
conduce cu emisii zero, sportivitatea 
și autonomia cu confortul interior 
și dezvoltarea durabilă. Totodată, 
constructorul se concentrează pe 
domenii precum design, autonom, 
conectivitate au electrificare, 
oferind atribuții unice în lumea 
automobilului. Prin conceptul de 
spațiu, propulsia, șasiul specific și 
sistemul de operare inovator, BMW 
anunță o nouă eră a mobilității. 
Asemenea modelelor X, proporțiile, 
caracterul versatil și poziția înaltă a 
scaunelor, oferă o bună imagine de 
ansamblu în trafic. 

O MAȘINĂ INOVATOARE
Rigiditatea structurală  a caroseriei, 
coordonarea suspensiei, roțile mari și 
confortul ridicat, transmit soliditate 
și o imagine de calitate superioară. 
De asemenea, tracțiunea, agilitatea și 
stabilitatea, beneficiează de livrarea 
spontană a puterii pur electrice 
și a direcției precise. Distribuția 
echilibrată a centrului de greutate 

și cel mai mare ecartament din 
segment contribuie la dinamica 
remarcabilă în viraje. Un aspect care 
creează o experiență de condus bine 
definită, care reflectă experiența 
unui producător de autovehicule 
premium.

Conform BMW Group, lansarea pe 
piață a modelului iX este programată 
pentru luna noiembrie 2021, 
inclusive pe piața locală. Astfel, iX 
xDrive50 va dispune de 523 CP, 
consum de 19,8/23,0 kWh/100 km 
și autonomie de circa 630 km. În 
același timp, iX xDrive40 dispune 
de 326 CP, consum de 19,4/22,5 
kWh și autonomie de circa 425 
km. Ulterior, gama va fi extinsă 
cu iX M60, puternicul vehicul M 
complet electric din gama SAV (cu 
600 CP). Noua combinație xDrive 
și competența M conduce la o 
experiență remarcabilă de condus.

Omul și automobilul în dialog
Experiența de utilizator iX este 
modelată în mare măsură de noul 
sistem iDrive al constructorului 
german de vehicule premium. Noua 
generație a sistemului de afișare 

şi control realizează interacţiunea 
dintre conducător şi automobil în 
viitorul digital. Operarea intuitivă 
şi multimodală devine un dialog 
natural între om şi automobil, 
cu obiectiv pe alinierea funcţiilor 
controlate prin iDrive. Inovaţiile 
constau în capacităţile extinse ale 
Asistentului Personal Inteligent 
BMW, care iau contact cu pasagerii 
cu o grafică complet nouă.  

Ambianța interioară se caracterizează 
prin ecranul central curbat, 
arhitectura inovatoare a cabinei și 
consola centrală cu volan hexagonal. 
Se adaugă materialele durabile și noi 
principii de design, precum Shy Tech. 
Design-ul progresiv al interiorului 
contribuie semnificativ la noua 
experiență de condus, cu accent pe 
variante luxoase de personalizare. 
Opţiunile de înaltă calitate şi 
alegerea a trei universuri interioare 
oferă clienţilor libertate atunci când 
configurează noul BMW iX. “Am 
proiectat modelul iX din interior 
sre exterior”, spune Domagoj Dukec 
(Director BMW Design).

BMW iX 
Noua eră mobilității sustenabile!

sursă/ foto: bmw.ro
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BMW I4, PLĂCEREA 
CONDUSULUI 
ELECTRIC!
BMW Group a prezentat primul vehicul 
complet electric din segmentul mediu, 
unul definitoriu pentru constructorul 
german. Este vorba de i4, mașină care 
oferă agilitate și supremație dinamică, 
caracteristici care stau la baza plăcerii 
de a conduce. De asemenea, regăsim 
confortul sedanului și funcționalitatea 
modenă într-un format nou, cu zero 
emisii locale.

Astfel, este semnalată prezența 
mobilității electrice chiar în inima 
mărcii. Un model i4 care îmbină profilul 
sportiv cu design-ul elegant și caracterul 
practic al unui coupé cu patru uşi. La 
fel ca toate modelele mărcii, vehiculul 
stabilește standarde de vârf, detalii 
observate în calitatea materialelor și a 
fabricației. Totodată, regăsim la bord 
ultima generație a sistemului iDrive 
și inovații în domeniile condusului 
autonom și parcării asistate.

TEHNOLOGIE DE 
ULTIMĂ ORĂ
O multitudine de opțiuni a designului şi 
echipării produc o experienţă de condus 
bogată din punct de vedere emoţional. 
Tehnologia eDrive de generația a cincea 
conferă mașinii aptitudinile sportive, în 
combinație cu capacitatea de utilizare 
zilnică. Încă de la lansare, noul i4 va fi 
disponibil în două variante, inclusiv 
primul M cu propulsie complet 
electrică. BMW i4M50 este un model 
performant, care oferă plăcere intensă la 
volan.

Echipat cu motoar electrice (puntea 
față/spate), puterea maximă este de 
544 CP și tehnologie de șasiu specifică 
M. Elemente care promit performanțe 
captivante în timp ce autonomia este 
de circa 510 km. Totodată, modelul i4 
eDriive40 – cu 340 CP – este combinat 
cu tracțiunea clasică spate, cu o doză 
substanțială de sportivitate. Autonomia 
anunțată de producător pentru mașină 
este de circa 590 km (491 km cu 
anvelope de 19 țoli).

ARHITECTURĂ ȘI 
DESIGN INTERIOR
Dezvoltarea noului i4 se bazează pe 
o arhitectură flexibilă, concepută să 
integreze un sistem de propulsie complet 
electric. Celule subțiri ale bateriei sunt 
situate în podea și determină o coborâre 
a centrului de greutate al mașinii. O 
arhitectură care se potrivește cu design-
ul de calitate, liniile distinctive ale unui 
coupé cu patru uşi fiind clar evidențiate. 
Lungimea este de 4,785 m, în timp ce 
hayonul mare și portbagajul versatil 
oferă un spațiu de 470/1200 litri.

Interiorul oferă o atmosferă premium 
modernă și are o abordare progresistă 
a cockpit-ului orientat către șofer. 
Gran coupé-ul pur electric vine echipat 
standard cu un panou de instrumente 
foarte subțire și redus. Inovatorul ecran 
curbat reunește monitorul de informații 
și display-ul central (fără cadru) al 
sistemului de control iDrive. Tehnologia 
de afișare utilizează sticla antireflex, 
oferind zonei cockpit-ului un aspect 
remarcabil de ordonat și aerisit; (foto: 
BMW România).
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MIHAELA TUDORICĂ
Despre pasiune și eleganță absoluă!

www.bucuresti.bentleymotors.com

Manager pentru mărcile Bentley și Lamborghini, în cadrul Porsche Inter 
Auto România. Este o profesie care se îmbină în fiecare zi cu pasiunea 
pentru frumos și pentru eleganța absolută. O postură care îi vine excelent 
Mihaelei Tudorică și care o ține la curent nu numai cu noutățile din lumea 
automobilelor, dar și din modă, cultură, călătorii sau frumusețe. Am discutat 
cu ea despre calitățile necesare unei profesii în această lume foarte selectă, în 
care banii, alături de educație, dau acces clienților la experiențe extraordinare 
pe care, desigur, trebuie să le cunoști și să le înțelegi ca să știi cum anume le 
poți întregi cu limuzinele și super sportivele pe care li le recomanzi.

facebook.com/BentleyBucuresti
instagram.com/bentley.bucuresti

www.bucuresti.bentleymotors.com

…………..…..

Ţinute: Dolce & Gabbana & Consiglieri
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Clienții vin în lumea automobilelor 
de lux aduși în primul rând de 
pasiune – și pe acest teritoriu ne 
întâlnim, spune Mihaela Tudorică. 
Sunt oameni care vin, după ani de 
muncă și după multe experiențe cu 
mașini de toate felurile, și vor să-și 
împlinească un vis – fie că este vorba 
despre eleganță, confort absolut, 
viteză și adrenalină. E un privilegiu 
să-i ajuți să-și transforme visul în 
realutate, și o mare bucurie. Iar 
apoi este și mai frumos să primești 
din partea lor mesaje și povești în 
care îți relatează experiențele lor cu 
mașinile și satisfacțiile extraordinare 
pe care acestea le aduc. Nu vorbim 
aici despre un simplu mijloc de 
transport, ci despre un automobil 

care este un simbol al statusului în 
societate, un premiu pentru succes, 
un partener în voiaje de lux de 
primă clasă și materializarea unui 
vis pe care, mulți dintre ei, îl au din 
copilărie. Mărturisesc că am pășit în 
această lume cu emoție și că nu știu 
cum au trecut cei aproape zece ani 
despre care vorbeați. Time flies when 
you’re having fun, spun americanii, 
iar în profesia mea lucrul acesta este 
adevărat 100%. M-au ajutat mult, 
desigur, evenimentele și călătoriile 
la care m-au purtat cele două 
mărci pe care le reprezint, Bentley 
și Lamborghini, ba chiar m-au 
influențat sau, mai bine zis, m-au 
inspirat și în alegerile personale, de 
la un punct încolo. 









Lumea luxului te fascinează și 
te cooptează, n-ai încotro. Și ai 
nevoie să trăiești în mijlocul ei, cu 
onestitate, cu respect, cu empatie 
dar și cu încântare, dacă vrei să o 
înțelegi și să poți să-ți construiești 
o profesie în mijlocul ei. Orice 
vizită la Crewe, reședința mărcii 
Bentley, e o incursiune în istorie și 
o întâlnire nu numai cu eleganța și 
măiestria artizanală desăvârșită, dar 
și cu ”țara” în înțelesul britanic, 
care arată cu totul altfel decât la 
noi. Orice incursiune în lumea 
Lamborghini e un drum într-o lume 
a superlativelor, a eleganței italiene 
și a pasiunilor ardente, consumate 

pe pistele de mare viteză. Sunt mărci 
foarte diferite, dar fascinante în egală 
măsură. Nu poți vinde, convingător, 
asemenea creații automobilistice, 
pentru că mașini e un termen care nu 
le face dreptate, dacă nu le înțelegi 
originile și dacă nu îți conturezi tu 
însuți profilul clientului. Orice pas 
greșit, orice informație aproximativă, 
te poate penaliza. Clientul de mărci 
de lux este un veritabil connoisseur 
care își dorește să aibă în tine nu 
doar un consilier de vânzări, ci și 
un partener competent de discuție. 
Mai mult decât atât, pentru mărcile 
de lux, clienții sunt, în mare parte, 
colecționari avizi. 





Prima mașină de lux e un moment 
cu totul special, de bucurie, de 
împlinire, de mare delectare, dar 
ce observ este că, odată subjugat 
de farmecul unei prime limuzine, 
un client vine și pentru a doua sau 
a treia, le cumpără pentru membrii 
familiei sau pentru propria plăcere. 
De multe ori avem clienți care încep 
cu o limuzină sau un SUV și apoi 
comandă o decapotabilă pentru 
croazierele de primăvară sau vară. 
La fel și în cazul super-sportivelor, 
modelele practice deschid drumul, 
pentru că oamenii vor să aibă 
mașini pe care să știe că, la limită, 
le pot folosi în fiecare zi, după care 

vine momentul pentru un bolid 
extraordinar și extravagant. Sunt 
clienți pe care îi cunosc de la începutul 
carierei mele în domeniul luxului, 
oameni care au venit și au cumpărat 
2, 3 mașini și cu care întotdeauna 
împărtășesc bucuria configurării 
și a alegerii. La București suntem 
foarte bine cotați ca specialiști în 
vânzări, avem posibilitatea să creăm 
alături de clienții noștri exemplare 
extraordinare, cu caracteristici cu 
totul deosebite și avem acces la 
edițiile limitate ale mărcilor, care, pe 
lângă valoarea în sine, de utilizare, 
au și valoare de piese de colecție. 



Bdul. Primăverii Nr. 53, Ap. 1, Sector 1
București

www.luxurygs.ro



34

Dacă ar fi să menționez acest detaliul, 
atunci primul care îmi vine în minte 
este ceasul purtat peste manșeta 
cămășii. Este acel detaliu simplu, 
dar ușor de observat când vine vorba 
despre icon-ul industriei italiene de 
mașini. Este personajul cunoscut 
pentru susținerea frenetică a mărcii 
Ferrari, a pasiunii pentru Juventus 
și inconfundabila dorință de a 
risca. Mai presus de toate, Gianni 
Agnelli este cunoscut pentru Fiat, 
constructor condus spre succes pe 
tot parcursul vieții sale. Un parcurs 
care avea să fie completat de stilul 
său unic de a se îmbrăca.

DOLCE VITA 
Ne aflăm în luna iulie a anului 1975, 
în plină epocă Dolce Vita. Italia se 
refăcea după război, oamenii dorind 
să trăiască înconjurați de plăcerii 
vieții. Este momentul când un grup 
de mecanici livrează conducerii 
uzinei Fiat o mașină destinată 
transpotului în oraș. Practic, este 

momentul când noul Fiat 500 își 
face debutul. Proiectată pentru 
a fi accesibilă, mașina are forme 
rotunjite, dimensiuni reduse și 
trapă, devenind un simbol al stilului 
Italian.

Printre participanți avea să se 
remarce G. Agnelli: un tânăr cu 
profil puternic și idei clare despre 
viață. Copilăria i-a fost marcată 
de figura impunătoare a bunicului 
său: Giovanni Agnelli. Fondator 
al Fabbrica Italiana di Automobili 
Torino (1899), Giovanni Agnelli 
îi transmite nepotului Gianni 
caracterul său puternic. Totodată, îi 
transmite și un puternic sentiment 
de apartenență la o familie care poate 
fi considerată o dinastie modernă.

STILUL PERSONAL
Cu o viață invidiată de mulți, el 
devine un model de stil printre 
personalitățile epocii. Costumele 
elegante sunt completate de 

rafinamentul meniurilor servite. Iar 
aici putem remarca o cină legendară: 
foie gras servit alături de Moscato 
d’Asti DOCG al lui Enrico Serafino. 
Un vin proaspăt și plin de viață, 
fermentat în pivnițele istorice ale 
producătorului piemontez Enrico 
Serafino. O altă combinație a fost 
trufă albă și vinul Alta Langa DOCG 
Brut Oudeis. 

Închei acest material cu acea 
energie transmisă de vin, un 
produ care a însoțit oamenii de-a 
lungul mileniilor. Totodată vinul 
întruchipează filozofia lui Gianni 
Agnelli: “Întotdeauna este bine să 
investești în vin. În cel mai rău caz, 
îl poți bea”. O filozofie transpusă 
în practică de-a lungul timpului, el 
părăsind conducerea Fiat la vârsta 
de 75 ani. Omul care a întruchipat 
visul renașterii italiene a părăsit 
scena în 2003, fiind înmormântat cu 
onorurile unui șef de stat.

GIANNI AGNELLI
Un icon al stilului italian!

sursă/foto: Piedmont Delight/Arhivă
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Gianni Agnelli este un 

personaj legendar în 

industria auto, fiind 

suficient un singur detaliu 

pentru a putea fi identificat! 
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FRANCISC GYORKE 
Cel mai titrat lutier român!

Fiindcă poveștile trebuiesc spuse, 
vă invit să descoperiți o artă 
străveche și mâinile care dau viață 
unora dintre cele mai apreciate 
instrumente musicale. Așadar, la 
finalul evenimentului BMW M 
Power, am fost invitat de Alexandru 
Șeremet (Communication Manager 
BMW Group România) să descopăr 
atelierul lui Francisc Gyorke. Situat 
pe o veche străduță din Reghin, 
micuțul său atelier produce viori 
sau violoncele extrem de apreciate la 
nivel mondial.

ÎNCEPUTURILE 
Pasiunea pentru confecționarea 
instrumentelor musicale începe în 
copilărie, la casa pionierilor. Era 
clasa a 7-a când a reparat pentru 
prima dată două chitare. Îșia duce 
aminte de gândurile momentului: 
Dacă repar aceste instrumente, oare 
voi avea de-a face cu construcția 
unora în viitor? Un prim răspuns la 
primit în clasa a 8-a, atunci când a 
construit prima chitară electrică. 
Este clar că aceste fapte aveau să-i 
marcheze cariera exemplară de lutier. 

Anii au trecut, Francisc devenind 
unul dintre cei mai apreciați lutieri, 
o dovadă fiind și medalia primită 
la Cremona (Italia). Evident, am 
dorit să aflu cum se construiește un 
astfel de instrument. Simplist spus, 
construcția de instrumente muzicale 
înseamnă “exploatarea materialului  
lemnos în cantitate minima, dar 
comercializate la valoare maximă 
(ținând cont că prețul unei viori 
oscilează între 1000 și 12000 euro)”, 
spune Francis Gyorke.

CONSTRUCȚIA
Construcția unei viori durează circa 2 
luni, în timp ce vioara unui maestru 
apriximativ 6/7 luni. Cum prețul 
este unul destul d emare, Francisc 
ne menționează că piața de desfacere 
important o reprezintă străinătatea. 
“Deoarece aici se pune preț pe 
cultura muzicală a oamenilor”, 
spune F. Gyorke. Ca și materiale, în 
construcția instrumentelor cu corzi 
se utilizează esețe precum paltinul 
creț, molidul de rezonanță, abanosul, 
salcia sau teiul.

Alegerea unei anumite esențe se face 
în funcție de rolul pe care trebuie 
să-l îndeplinească instrumentul când 
este gata. Astfel, cutia de rezonanță 
este din paltin creț (are od uritate 
medie), fața instrumentului fiind 
din molid de rezonanță (se comportă 
ca nițe corzi). Totodată, gâtul 
instrumentului este din paltin creț, 
iar testiera din abanos (este o esență 
dură și densă). Accesoriile sunt din 
abanos, deoarece este nevoie de 
rezistență în timp.

COLABORAREA CU BMW
Colaborarea cu BMW a început în 
2019, atunci când am fost solicitat 
de Alexandru Șeremet la prezentarea 
noilor Seria 7 și X7 (hotelul Privo din 
Tg. Mureș). O prezentare apreciată 
de oaspeții mărcii. Nu putem omite 
sunetul unei viori la bordul unui 
model BMW, detaliul care rezonează 
perfect cu calitatea unei astfel de 
mașini. “O legătură între materie și 
spirit, dacă ținem cont că BMW este 
partea materială, iar sunetul viorii 
atinge partea spirituală”. 

foto/sursă: Radu Chindriș/www.bmw.ro
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Experiența BMW M Power 

Day din Transilvania 

m-a adus și în preajma 

lui Francisc Gyorke, cel 

mai titrat lutier român al 

momentului!
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Povestea noastră începe într-o zi de 
vară, atunci când am fost întrebat 
de Ovidiu Mihăilescu – proprietarul 
mărcii The Mans Book – dacă putem 
realiza o ședință foto în comun. O 
suprapunere perfectă pot spune, 
ținând cont că în acea perioadă 
testam un Bentley Flying Spur, 
ședința foto pliindu-se perfect pe 
linia costumului și esența mesajului 
ce se dorea a fi transmis. Un mesaj 
care îl avea în centru pe Christian 
Dan, un profesionist implicat în 
domeniul investițiilor financiare. 

SOLUȚII OPTIME
Lucrând într-un domeniu riguros, 
soluția optimă a fost un costum 
realizat dintr-o țesătură din lână 
100%. Un material premium, 
conceput parcă special pentru 
interiorul dual din piele al cabinei 
modelului Flying Spur. Datorită 
construcției Half Canvas, acest tip 
de costum se pliază într-un mod 
natural pe corp, fără a fi rigid sau 
inconfortabil. Închiderea sacoului 
este 3 roll 2, în timp ce buzunarele 
inferioare sunt prevăzute cu clapetă. 
Fiindcă ne aflăm la bordul unui 
vehicul din clasa superioară, detaliile 
sunt cele care fac diferența. Un astfel 
de exemplu este nasturele natural, 
acesta oferind vestimentației o alură 
cu totul specială. Un alt detaliu 
este butoniera milaneză, atractivă și 
neregulată, ea semănând cu o bară 
luminoasă lucioasă, flexibilă, dar 

structurată. Aparent nesemnificativă, 
croitorii vor observa cum se termină 
o butonieră lucrată manual atunci 
când evaluează calitatea jachetei. 
Spre deosebire de butoniera fabricată 
cu mașina, care este cusută și 
ulterior deschisă, aceasta începe în 
sens invers. Realizarea ei începe cu 
o incizie în rever, pe care coritorul 
pune o lungime scurtă de tijă din 
mătase – denumită “gimp” – și care 
este încadrată ulterior în fir prin 
cusături. Astfel, este produsă forma 
subțire și distinctivă a butonierei. Un 
detaliu simplu în teorie, dar destul de 
complicat în momentul producerii 
ei. Realizarea unei astfel de butoniere 
durează circa 45 minute, de foarte 
multe ori întâmplându-se numeroase 
rateuri. Cusăturile nu trebuie să 
fie neuniforme, iar cantitatea de 
tensiune aplicată transformând acest 
detaliu într-unul extrem de complicat 
de executat. Dacă croitorul variază 
prea mult cusăturile, “gimp-ul” s-ar 
putea slăbi, determinând butoniera 
să arate ca o lungime de tenie. 
Frumusețea butonierei milaneze 
constă în modul în care urmărește 
inteligența și intuiția mâinii care 
a creat-o în fiecare cusătură bine 
formată. În nesfârșitul “conflictul“ 
dintre om și mașină, creator și 
creație, tocmai aceste detalii – 
aparent nesemnificative – tehnica 
depășește tehnologia. Este exact acel 
semn distinctiv al eleganței unui 
costum, dacă mergem prin analogie 

și cu cusăturile existente în interiorul 
cabinei unui Bentley Flying Spur. 
Sunt detalii întâlnite în cabina unei 
mașini care fac diferența, eleganța și 
rafinamentul cu care sunt realizate 
oferind un aspect luxos în interiorul 
acesteia. Pantalonul este și el unul 
de inspirație britanică, o asociere 
perfecta cu modelul Flying Spur al 
constructorului Bentley. Realziat în 
stil Gurkha, acest stil de pantalon a 
avut un impact major asupra lumii 
sartoriale în ultimul timp. Este un 
element de modă adus de la celebrele 
unități ale armatei britanice, linia 
intrând în atenția lumii modei 
odată cu alipirea Regatului Gurkha 
la Imperiul Britanic. După cucerire, 
numeroși soldați Gurkha au fost 
înrolați în armata britanică, acesta 
fiind și punctul d eintroducere 
al pantalanolui – specific zonei 
– în stilul masculin. Un element 
distinctiv al pantalonului este oferit 
de sistemul de flambaj specific care 
implica ambele părți și, de obicei, 
dispune de pliuri duble. Modificat de 
armată, pantalonii Gurkha au venit 
în toate formele și dimensiunile, 
dar și-au păstrat talia mărită și un 
fitting mai relaxat. Ca o completare, 
este exact tipul d epantalon care se 
potrivește unui elegant automobile 
Bentley.

FLYING SPUR
Costumul, accesoriul perfect!

foto: Rusu Dumitru Costinel/creativewizards.ro
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Atunci când activezi 

în domeniul financiar, 

costumul constituie o 

necesitate și o identitate 

vizuală remarcabilă!

ACCESORII COSTUM
Un costum de calitate nu poate fi 
complet fără accesoriile potrivite. În 
cazul nostru, costumul comandat de 
dl. Christian Dan a fost accesorizat 
cu o cămășa realizată la comandă din 
cotton twill 100%, cu o greutate de 
110 gr/m. Finisată cu guler Italian 
Semi-Spread, închiderea mașetelor 
se face cu butoni, cu terminație în 
semicerc. Fiindcă ne aflăm la bordul 
unui vehicul britanic, costumului 
nu-i putea lipsi o vestă prevăzută 
cu patru nasturi și căptușeală 
personalizată, respectându-se 
solicitarea dlui. Christian Dan. O 
asociere perfectă cu modelul Bentley 
Flyying Spur spunem noi, ținând 
cont că mătasea este imprimată într-
un mic orășel din Anglia – numit 

Macclesfield – printr-o metodă 
neschimbată de secole. Fiind un 
vehicul rafinat, Bentley Flying 
Spur nu putea fi asociat decât cu 
un costum personalizat și care 
repezintă un cod al eleganței. Aspect 
regăsit în căptușeala personalizată a 
costumului, detaliu care ne aduce 
aminte de anumite specificații ale 
mașinii. Iar aici pot fi enumerate 
detalii precum propulsorul V8, 
exteriorul Silver Frost cu specificații 
Blackline și roți cu spite de 21 inch 
în tonuri de gri-închis. 

ELEGANȚĂ ATEMPORALĂ
Fiind un etalon în segmentul 
automobilelor de lux, Bentley 
Flying Spur ne-a oferit posibilitatea 
asocierii naturale cu o locație 

dedicată relaxării: Country Spa 
Health & Beauty Retreat. Situat 
la doar 20 minute de capitală, în 
zona Snagovului, Country Spa te 
găzduiește în condiții excelente de 
confort și rafinament și propune 
programe de relaxare integrate. Poate 
exagerat, dar se poate spune că sunt
exact acele servicii de relaxare oferite 
(și) de un Flying Spur. Un vehicul 
care beneficiează de un V8 și care 
poate atinge 100 km/oră în doar 
4,1 secunde, limita de viteză fiind 
situatîn în jurul a 300 km/oră. O 
putere oferită de cei 550 CP și 770 
Nm disponibili integral între 1960 
și 4500 rpm, totul completat de o 
transmisie automată cu opt rapoarte. 
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Manufactura orologeră Roger 
Dubuis oferă pasionaților mărcii 
Lamborghini o nouă și spectaculoasă 
ediție: “Excalibur Spider Huracán”. 
Produs din Fibră Ceramică 
Compozită (CCF), ceasul reunește 
sub carcasă o mecanică complicată, 
dublată de estetică elegantă și 
măiestrie artizanală. Cum supercar-
urile Lamborghini sunt unele dintre 
cele tehnologizate vehicule, noua 
ediție beneficiează și ea de materiale 
de înaltă tehnologie. Calibrul RD630 

este găzduit de carcasa din ceramică 
compozită – utilizată în industria 
spațială – materialul fiind obținut 
după luni de cercetare și dezvoltare. 
O combinație de rășini ceramice 
oferă acum un material complet 
nou și exceptional de ușor (cu 20% 
mai ușor decât fibra de carbon și 
cu efect distinctiv de marmură 
albă). Totodată, materialul ajută 
la obținerea unui design inovator, 
ceea ce îl face extrem de atrăgător în 
timpul purtării.

ROGER DUBUIS
Excalibur Spider Huracán

www.rogerdubuis.com

facebook.com/RogerDubuisWatches
instagram.com/roger_dubuis

www.rogerdubuis.com

…………..…..

Mihai Leonard





44

MECANISMUL
Excalibur Spider Huracán este 
cea mai recentă creație a colecției 
Roger Dubuis x Lamborghini 
Squadra Corse, un parteneriat 
definit de performanțe și estetică. 
Reflectând AND-ul supercar-ului 
italian, Excalibur Spider Huracán 
este construit asemeni unui motor. 
Alimentat de Calibrul automat 
RD630, ceasul este găzduit de carcasa 
de 45 mm și transmite un semnal 
de performanțe entuziasmante și 
sportivitate, asemeni omonimului 

său auto. Preluând indicii vizuale 
de la modelul Huracán, ceasul oferă 
privitorului numeroase coduri de 
design sportiv. Linia hexagonală 
a unui Lamborghini se reflectă 
în design-ul ceasului, în timp 
ce bariletele duble și balansierul 
înclinat la 12° reprezintă semnătura 
mecanismului în asociere cu 
Lamborghini Squadra Corse. O 
coroană inspirată de șuruburile 
mașinii reproduce puntea din 
zona motorului unui Lamborghini 
Huracán.
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PERFORMANȚE
Se poate observa încă din start că 
această ediție Roger Dubuis este una 
extrem de tehnologizată. Pe lângă 
ceramica compozită, Excalibur Spider 
Huracán se prezintă cu tonalități 
luminiscente. Obsesia Manufacturii 
pentru lumină își găsește răspunsul în 
partea superioară a ceasului, precum 
și în indicatoarele realizate cu Super-
Luminova™. Materialul este aplicat 
pe suprafețele înclinate ale ceasului 
cu ajutorul unui proces inovator al 

mărcii, acesta fiind utilizat pentru 
prima dată anul trecut în cadrul 
unei alte premiere Roger Dubuis. 
De asemenea, tehnica denumită 
SuperBiwiNova® ajută la transferul 
Super-Luminova™ în interiorul 
curelei din cauciuc alb, rezultatul 
fiind unul spectaculos. Un ceas 
strălucitor și care nu respectă regulile 
de construcție actuale, imaginând o 
piesă tehnologizată și bine adaptată 
unei mașini super-sportive precum 
este Lamborghini Huracán.
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Condusă de excepționala sa moștenire 
– să ne aducem aminte de DS-ul din 
1955 – marca franceză a renăscut în 
anul 2014. Un constructor care și-a 
propus să întruchipeze savoir-faire-
ul francez de lux în industria auto. 
Vehicule deosebit de rafinate, ele sunt 
concepute pentru clienții care caută 
o expresie personală și tehnologia de 
ultimă oră. Exact aceste calități le-
am întâlnit la modelul testat de noi, 
și anume DS 7 Crossback.

RAFINAMENT FRANCEZ
În ultimii ani s-a vorbit mult despre 
DS 7 Crossback E-Tense (4 x 4), 
acesta fiind și primul SUV al mărcii. 
Încă de la început, acest model s-a 
bucurat de succes, oferind clienților 
o abordare pasională, noutățile 
fiind vizibile din punct de vedere 
stilistic. Un detaliu pe care l-am 
observat încă de la primul contact, 
detaliile caroseriei fiind atent lucrate 
de specialiștii mărcii. Blocurile 
optice frontale și posterioare sunt 
completate sunt evidențiate de 

linii cromate. Pachetul de lumini 
full LED ne propune o semnătură 
diferită, inspirată din universul 
bijuteriilor. O completare a noului 
ton în care este vopsită caroseria – 
Crystal Pearl. 

Interiorul este unul spectaculos din 
punctul meu de vedere, rafinamentul 
tipic francez fiind prezent într-
un mod extrem de subtil. Spațiul 
cabinei este mai mult decât generos., 
el fiind pus în evidență de finisajul 
Guilloche Clous de Paris sau ceasul 
B.R.M R180. Odată urcat, observi 
imediat că ești în interiorul unui 
E-Tense, litera E fiind prezentă pe 
selectorul de viteze. Este clară atenția 
la detalii, materialele utilizate fiind 
de cea mai bună calitate. Și vorbesc 
aici de pielea Nappa Harmonie 
Noir Basalte. La bord mai regăsim 
și două ecrane de 12 inch, alături 
de un sistem audio Focal Electra 
cu 14 boxe, produse de o companie 
franceză.

VERSIUNE MOTORIZARE
Fiindcă l-am avut la dispoziție trei 
zile, traseul ales a fost spre Casa 
Timiș și retur prin șoseaua care 
leagă Vălenii de Munte de Ploiești și 
București. Vehiculul era echipat cu 
propulsie plug-in hibridă, alcătuit 
dintr-un motor pe benzină (1.6 litri) 
de 200 CP, alături de motorizarea 
electrică de 110 CP. În total, mașina 
oferea 300 CP și un cuplu macim de 
450 Nm. Transmisia a fosta sigurată 
de o cutie de viteze automată, cu 
opt rapoarte. În regim electric, 
mașina poate rula pe cel mult 50 
km, timpul de încărcare menționat 
de constructor fiind de circa ore. În 
fine, sprintul între 0-100 km/oră se 
poate realiza în 5,6 sdecunde, viteza 
maximă full-electric fiind de 135 
km/oră, chiar dacă se poate vorbi și 
de o viteză de 235 km/oră.

DS7 CROSSBACK
Rafinament tipic francez!

sursă/foto: dsautomobiles.ro/redacție
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DS 7 Crossback a fost primul 

model testat de mine din gama 

constructorului francez de 

automobile premium!
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Cum formele neconvenționale au 
început să apară, mașinile primind 
o gardă la sol mai înaltă, am regăsit 
printre aceste modele și noul Audi Q5 
Sportback. Dornic de a vedea cum 
se “mișcă” noul model, am solicitat 
Audi România efectuarea unui test. 
Cum răspunsul a fost favorabil, 
mașina a devenit pentru trei zile 
mijlocul de deplasare în aglomerația 
urbană și, poate mai important, în 
drumul către descoperirea uneia 
dintre cele mai vechi localități de la 
noi: Sucidava. 

O MAȘINĂ PUTERNICĂ
Plecat dis de dimineață, am luat 
drumul Sucidavei pe o vreme destul 
de închisă. Ca primă impresie, am 
constat puterea mașinii, atuurile 
exemplarului fiind oferit de sistemul 
de propulsiv: un plug-in-hybrid. 
Conform specificațiilor, ansamblul 
dezvoltă împreună 367 CP, suficient 
pentru a atinge 100 km/oră în 
doar 5,3 secunde. Totodată, viteza 

maximă este de aproximativ 239 km/
oră. Practic, Audi Q5 Sportback este 
una dintre cele mai puternice mașini 
din gama sa.

Echipat cu o cutie automată cu șapte 
trepte (ST7), Q5 Sportback dispunea 
de tracțiune integrală quattro. 
Bine de știut, Audi Q5 Sportback 
poate funcționa în patru moduri de 
condus, cțnd vine vorba de sistemul 
plug-in-hybrid. Și amintesc aici de 
modul EV (pur electric) sau Auto 
Hybrid (mod hybrid, cu maxim de 
eficiență a sistemului). Următoarele 
sunt Battery Hold (un anumit nivel 
de încărcare a bateriei) și Battery 
Charge (încărcarea bateriei cu 
ajutorul motorului termic).

CONFORTUL CABINEI
Cum traseul a implicat aproxiamtiv 
400 km, confortul în cabină a fost 
unul dintre aspectele la care m-am 
uitat atent. Un capitol la care Audi 
nu face rabat, constructorul german 

oferind dotări premium și tehnologie 
de ultimă oră. Planșa de bord oferă 
un ecran de 10 inch, cu care poți 
interacționa prin comenzi vocale. 
Navigația 3D este de un real folos, în 
timp ce scaunele față încălzite sunt 
completate de un sistem audio cu 
zece difuzoare. 

O facilitate oferită de constructor 
este suspensia pneumatică care 
coboară/ridică garda la sol. Ideală 
pentru drumurile de munte, reglarea 
gărzii (automat sau manual) asigură 
și (o) calitate deosebită a călătoriei. 
Totodată, mașina poate dispunde de 
stopuri spate cu tehnologie OLED. 
DO dotare care permite trei teme 
de iluminare și o funcție destinată 
siguranței. Temele se schimbă 
automat în funcție de modul de 
condus (offroad, allroad, efficiency, 
comfort, auto, dynamic).

AUDI Q5 SPORTBACK
Eleganță completată de tehnologie!

sursă/foto: audi.ro/redacție
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Pe măsură ce SUV-urile 

au câștigat teren în fața 

sedanurilor, constructorii 

de automobile au început 

să se adapteze nevoilor 

consumatorilor!
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BMW M Power Day a fost o primă 
experiență pe Transilvania Motor 
Ring, un circuit despre care auzisem 
povești de la colegii de breaslă. A fost 
zi dedicată BMW M Power, alături de 
numeroși jurnaliști din presa auto. O 
zi desfășurată pe o ploaie torențială, 
deja…. o semnătură pentru mine. 
Din simplul motiv că nu am ieșit 
pe un circuit auto fără să plouă. 
Revenind la experiența noastră, 
aceasta a început în birourile BMW 
Group România din București, locul 
unde au fost selectate echipele care 
au dus mașinile către Tg. Mureș. 
Fiindcă mai făcusem echipă, am 
ales să merg împreună cu Adrian 
Mitrea, un jurnalist cu experiență și 
realizator al publicației www.0-100 
km.ro și un pasionat al mașinilor 
electrice. Cum regula era una simplă 
– plecai cu mașină din categoria X, 
reveneai cu una din categoria M 
Competition – am ales ca mijloc 
de deplasare un BMW X5. Traseul 
ne-a oferit surprize, din cele plăcute 
desigur, precum căprioara întâlnită 
în zona Râșnov sau masa de bună 

calitate servită la un pub din orașul 
Sibiu. După oprirea obligatorie, 
Adrian a ales un traseu mai liniștit, 
cu potențiale locuri de admirat. 
Avea dreptate, peisajele superbe 
au fost completate de goana unor 
căprioare pe lângă mașina noastră. 
Un spectacol al naturii pe care 
rareori ai ocazia să-l vezi. Ajunși la 
Tg. Mureș, am fost cazați la unul 
dintre cele mai elegante hoteluri din 
țară: Privo, un refugiu minimalist 
pentru business și relaxare. Un loc 
unde design-ul propune un dialog 
cald și primitor cu ansamblul 
format de Vila Csonka și parcul 
adiacent. Seara sosirii a fost dedicată 
informării asupra evenimentului 
și programului realizat de gazde, 
precum și de cina elegantă, servită 
în compania lui Alexandru Șeremet 
(PR & Communication Manager 
BMW) și Dr. Josef Reiter (Managing 
Director BMW Group România). 
Totodată, am avut osibilitatea să 
aflăm informații despre Crama Liliac 
și să degustăm diferite sortimente 
de vinuri premium. Este momentul 

când ne-am pus la curent cu cele 
două modele speciale ale mărcii 
BMW: M3 Competition și M4 
Competition. Astfel, aveam ocazia 
să experimentăm ce înseamnă un 
vehicul M pe circuit. Înainte de a 
trece la mașinile participante, o scurtă 
descriere a circuitului cred că este 
binevenită. După cum menționam la 
început, auzisem multe păreri despre 
circuit, să ajung pe el fiind o dorință 
mai veche de-a mea. Construit într-
un cadru natural de excepție, în 
apropiere de Tg. Mureș, circuitul te 
întâmpină cu multă verdeață în jur și, 
ca în multe locuri din Transilvania, 
cu priveliștea turmelor de oi. Chiar 
dacă pista circuitului este de bună 
calitate, zonele de eșapare – cu 
pietriș, iarbă și pământ – sunt destul 
de înguste. Mai exact, dacă ai greșit 
un viraj, sigur vei ieși în decor și 
avaria mașina. Așadar, dacă doriți să 
ajungeți pe circuit, recomandarea ar 
fi să faceți primele tururi cu ajutorul 
unui pilot profesionist.

BMW M POWER DAY
Experiență în variantă M Competition!

sursă/foto: bmw.ro/Ciprian Mihai & Radu Chindriș
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Ajunși la circuit, am avut ocazia 
revederii cu o veche prietenă și 
colaboratoare: Anda Văsie (Director 
General X Cars – dealerl BMW) și 
partener al evenimentului al M Power 
Day. Este momentul când noile M3 și 
M4 Competition își descoperă AND-
ul sportiv, mașinile dezlănțuind 
puterea cu care au fost dotate. Chiar 
dacă condițiile atmosferice nu ne-
au permis viteze superioare, ambele 
modele s-au comportat exemplar 
pe pista udă. În principal datorită 
sistemelor electronice care și-au 
dovedit capacitățile de control pe 
linia dreaptă sau viraje. Cu cei șase 
cilindri, accelerația noilor modele 
BMW este fulminantă, parcurgerea 
liniei drepte fiind un bun prilej de 
accelerație și obținere a adrenalinei. 
Este acel moment când inima îți 
bate cu putere, mai ales că vrei să 
“storci” tot ce se poate din mașină, 
fără a ieși în decor. Și mă refer aici la 

virajele strânse ale circuitului, unul 
considerat foarte tehnic. Nu voi intra 
foarte mult în detalii tehnice, pentru 
acestea recomandarea fiind aceea 
de a citi publicațiile de specialitate, 
însă este bine să menționez și câteva 
date esențiale. Propulsoarele celor 
două vehicule îmbină capacitatea 
de a urca la turații înalte, renumite 
pe modelele M, cu cea mai nouă 
tehnologie M TwinPower Turbo. 
Rezultatul este creșterea puterii și 
cuplului. Două turbocompresoare, 
un sistem de admisie a aerului şi un 
sistem de injecţie directă pe benzină 
ajută la livrarea aproape instantanee 
a puterii motorului. Totodată, 
motorul îşi menţine cuplul maxim 
pe un interval larg de turaţii, cei 650 
Nm fiind disponibili între 2.750 şi 
5.500 rpm. Cei 510 CP sunt obținuți 
la 6.250 rpm, turaţia maximă a 
motorului fiind de 7.200 rpm. Astfel, 
modelele M3 și M4 Competition 

oferă un sprint între 0-100 km/oră 
în doar 3,9 secunde. De asemenea, 
transmisia M Steptronic cu opt 
trepte, cu Drivelogic, se distinge 
prin etajarea rapoartelor și este 
adaptată perfect la caracteristicile 
motorului. Cutia permite atât 
schimbări automate, cât şi manuale 
ale vitezelor prin maneta specifică M 
sau clapetele de pe volan. Un detaliu 
demn de menționat îl reprezintă 
GPF-ul (Gas Particulate Filter), 
toate modelele de înaltă performanță 
BMW M având instalate astfel de 
sisteme (implementate prin 2019). 
Printre noutățile celor două vehicule 
se află și M Drive Professional. 
Conceput special pentru pilotaj pe 
circuit, acesta include M Traction 
Control care permite ca noua funcţie 
integrată de limitare a patinării roţii 
din sistemul DSC să fie ajustată în 
zece etape la preferinţele şi nevoile 
personale ale conducătorului. 
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Primul cronograf din titan este 
alimentat de Calibrul 69385 și 
dispune de un cadran din fibă 
de carbon. Colaborarea dintre 
ceasornicarul elvețian și Merecdes-
AMG se bazează pe valori comune, 
prcum perfecțiunea tehnică și 
calitatea fără compromisuri. Ambele 
companii au bază viziunea ți ideile 
îndrăznețe ale fondatorilor săi. În 
1868, florentinul Ariosto Jones a 
îmbinat măsiestria tradițională cu 
tehnologia industrială și a redefinit 
orologeria elvețiană. În 1967, Hans 
Werner Aufrecht și erhard Melcher 
au înființat AMG, un concept care 
încorpora tehnologia curselor auto 
în mașinile de serie. “Parteneriatul 
are toate componentele necesare 
penrtu o colaborare pe termen lung”, 
spune Philipp Schiemer (CEO-ul 
Mercedes-AMG).

MATERIALE
DIN LUMEA AUTO
Pilot Watch Chronograph Edition 
“AMG” este primul cronograf IWC 
Schaffhausen cu Calibrul 69385, 
precum și primul ceas cu carcasă 
din titan. Extrem de uțor și rezistent 
la zgârieturi, finisajul din titan 
confer ceasului aspectul său gri-
mat. Sursa de inspirație o reprezintă 
vopseaua Selenite Grey Magno al 
constructorului AMG. Cadranul din 
fibră de carbon este o derivație din 
componentele mașinilor Mercedes-
AMG. De asemenea, culoarea neagră 
a cadranului oferă contrastul perfect 
elementele argintii, amintind de 
instrumentele de bord ale sportului 
cu motor. 

“Angajamentul nostru față de 
măiestria de nivel înalt și experiențele 
emoționale ne-au unit în 2004. 
Astăzi, Pilot Watch Chronograph 
Edition “AMG” subliniază încă 
odată acest parteneriat puternic”, 
compleetază P. Schiemer. Cuvinte 

care se regăsesc în construcția 
ceasului de înaltă performanță, 
unitatea fiind alimentată de Calibrul 
69385, un mecanism care permite 
măsurarea opririi timpului de până 
la 12 ore. Funcția cronograf este 
controlată de o roată de coloană, o 
componentă complicată cu două 
niveluri funcționale.

MERCEDES-AMG, 
ELEGANȚĂ 
ATEMPORALĂ
Logo-ul constructorului german este 
inscripționat pe carcasa cu geam 
de safir. Ceasul este prevăzut cu o 
curea din piele de vițel neagră, cu 
cusături în contrast și închizătoare 
pliabilă. Pilot Watch Chronograph 
Edition “AMG” este disponibil 
pentru pre-comandă pe platforma 
IWC.com sau în boutique-rile 
mărcii. Totodată, ceasul este eligibil 
pentru înregistrare în programul 
IWC Shaffhausen, beneficiind de o 
garanție inetrnațională de șase ani.

IWC SCHAFFHAUSEN
Parteneriat cu Mercedes-AMG!

sursă/foto: mercedes-amg.com






