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EDITORIAL

P

robabil cea mai impor
educație rutieră în mediul
tantă mână de ajutor
virtual. Programul de condinspre domeniul auto
ducere defensivă este orgavine de la Grupul Renault
nizat împreună cu Napoca
România. Nu mai puțin
Rally Academy și cu Inspecde 150 de modele, Dacia
toratul Județean Școlar Dolj,
și Renault, au fost puse la
se adresează elevilor de clasa
dispoziția autorităților din
a XI-a și a XII-a din peste 20
România. Dacia a contribuit
de licee din Craiova.
cu 70 de modele, iar Renault cu 80 de modele
Omniasig lansează programul Valet Service,
complet electrice. Toate mașinile vor fi folosite disponibil din 23 martie. Prin acest program,
de personalul medical și auxiliar în situații de în cazul în care ai o poliță CASCO și ai suferit
urgență în lupta împotriva noului coronavirus. un accident, constatarea se face printr-un apel
Peugeot România a donat, către spitalul Matei video, iar mașina va fi preluată pe o platformă și
Balș, trei modele Rifter. Acestea vor fi folosite dusă la un atelier agreat pentru reparație. După
tot de personalul medical pentru tratamentul finalizarea operațiunilor, mașina va fi igienizată
la domiciliu al persoanelor afectate.
și adusă înapoi la domiciliul tău. Evident, toate
Tot pe plan intern, BMW a dat naștere unui costurile suplimentare sunt suportate de grupul
curent nou, de preluare și livrare a mașinilor de asigurări. Compania Enterprise Rent a Car
pentru operațiuni de service, fără contact di- a pus la dispoziția sistemului public de sănătarect. Practic, mașina îți este preluată de aca- te 100 de vehicule din flota proprie. Campania
să sau de la birou, servisată și returnată,
este disponibilă în București, Cluj-Napofără ca tu să mai mergi efectiv la
ca, Sibiu și Iași, iar parteneriatul se
showroom. Consilierea se face
încheie între instituțiile meditelefonic sau digital, iar placale interesate și compania
ta prin transfer bancar.
de închirieri.
După acțiunea celor de
Și sunt sigur că acesla BMW, care include
tea sunt doar câteva
și MINI, dar și dividintre faptele bune și
zia moto, modelul a
că exemplele pot și vor
În cazul în care mai era nevoie,
fost preluat de alți
continua. Mie nu-mi
această pandemie ne-a demonstrat,
producători, inclusiv
rămâne decât să felicit
din nou, că solidaritatea marilor
de Kia și Ford. De alt
toate aceste companii
companii poate face o diferență uriașă.
fel, tot în această pericare au venit în sprijiAșa că aici o să încerc să prezint
oadă, Ford România a
nul clienților sau al sistecât mai multe exemple pozitive.
demarat un proiect de
mului public de sănătate.

Fapte bune
în vremuri
de incertitudine
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O pinie

Începe era showroom-ului virtual
de
Alex Buțu

Izolarea și limitarea deplasării
impuse de pandemia COVID-19 accelerează acomodarea clienților
cu alternativa cumpărării de automobile online.
deea de a cumpăra un automobil văzându-l
doar online, fără a merge la showroom pentru a-l cunoaște „în persoană“, părea până
nu demult o decizie pripită. Desigur, ne-am
obișnuit să cumpărăm haine online, fără să
le probăm, fiindcă le putem returna gratuit dacă nu
ne vin bine sau dacă pur și simplu nu ne plac când le
percepem direct materialul, culorile, cusăturile. La
prima privire, cumpărarea mașinii poate părea mai
delicată. Până la urmă, achiziționarea unei mașini
este o investiție însemnată. Dar, sincer, nu-i așa că
prima părere pe care ne-o formăm despre orice produs are loc cel mai des când privim online? Asta este
realitatea în care trăim azi. Iar mecanismele de marketing online au evoluat atât de mult încât știu să
ne convingă înainte ca noi să ajungem la showroom.
Limitarea deplasării impusă de pandemia
COVID-19 a grăbit comunicarea cu clienții prin
metode online. Și nu doar clienții
stau acasă. Ci și agenții de vânzări rămân acasă, pentru a evita
interacțiunea inevitabilă cu
ceilalți angajați dacă ar merge
la showroom. Tocmai de aceea,
ŠKODA a început în Marea Britanie un program prin care o parte
dintre agenții săi de vânzari au
12 � Primăvară 2020

luat acasă câte un model Kamiq, Superb, Octavia
și Karoq și primesc apeluri video de la cei interesați
să-și caute un automobil nou. În prima săptămână
au primit sute de apeluri, inclusiv în weekend. Astfel,
au prezentat „live“ modelele ŠKODA, răspunzând la
întrebările potențialilor clienți și exemplificându-le
cum funcționează tehnologiile mașinilor.
Deși apelul este de la distanță, cumva această
interacțiune online este personală, umană. Eu unul
m-aș simți vinovat să țin o oră la telefon un agent
pentru a-mi explica mie fiecare buton din mașină.
Dar tocmai din motivul acesta aș respecta mai
mult efortul agentului de vânzări. Iar cu apelul
video scutesc cam 2 ore de drum dus-întors până
la showroom. ŠKODA a înțeles potențialul acestui
tip de interacțiune și a propus încă din 2017 conceptul de „showroom virtual“. În cazul acesta agentul prezintă mașina tot prin apel video, dar fiind la
showroom, unde automobilul este
înconjurat de o suită de camere
video care oferă mai multe perspective, pe lângă camera mobilă.
Deci, chiar și dacă alegerea finală
o facem după ce ajungem măcar o
dată la showroom, treptat ne vom
învăța că e comod să scutim drumu
rile inițiale interacționând și online.
Ladiesinmotion
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Fashion & style
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Cercei Moschino,
disponibili în
magazinul de pe Calea
Dorobanților, nr. 181.
Preţ la cerere.

her

Parfum
Un Jardin sur
la Lagune de
la Hermes,
disponibil deja
în parfumerii.
EDT 50ml.
Preţ: 386 lei.

Colier Moschino,
disponibil în
magazinul
de pe Calea
Dorobanților,
nr. 181. Preţ la
cerere.

Geantă de vară
Moschino,
disponibilă în
magazinul de pe
Calea Dorobanților,
nr. 181. Preţ la cerere.

Ceas de damă Longines,
disponibil în magazinul
Helvetia de pe Calea
Victoriei, nr. 68-70,
sect. 1 Bucureşti sau pe
www.helvetia.com.ro.
Preţ la cerere.

Sandale cu toc Casadei,
disponibile în magazinul
Canali, Calea Dorobanților,
nr. 196. Preţ la cerere.
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Rochie din mătase,
disponibilă în
magazinul Brunello
Cucinelli de pe Calea
Dorobanţilor, nr. 198.
Preţ la cerere.
Ladiesinmotion
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Bluză tricotată,
disponibilă în
magazinul Brunello
Cucinelli de pe
Calea Dorobanţilor,
nr. 198.
Preţ la cerere.

for
her

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

Pălărie de vară,
disponibilă în magazinul
Brunello Cucinelli de pe
Calea Dorobanţilor, nr. 198.
Preţ la cerere.

Sneakers Casadei, disponibili
în magazinul Canali, Calea
Dorobanților, nr. 196. Preţ la cerere.

Fustă plisată,
disponibilă
în magazinul
Brunello
Cucinelli
de pe Calea
Dorobanţilor,
nr. 198.
Preţ la cerere.
Geantă de vară, disponibilă
în magazinul Brunello Cucinelli de pe Calea
Dorobanţilor, nr. 198. Preţ la cerere.

P arfum Flower
by Kenyo,
disponibil în
reţeaua de
parfumerii
din toată ţara.
EDP 50 ml.
Preț: 417 lei.

16 � Primăvară 2020

Geantă din piele bleu, disponibilă
în magazinul Brunello Cucinelli
de pe Calea Dorobanţilor, nr. 198.
Preţ la cerere.
Ladiesinmotion
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PROFIL Mercedes-Benz GLA

Riscul asumat prin pregătire și
responsabilitate este un principiu
de viață. Evoluțiile substanțiale la
nivelul versatilității, confortului și
siguranței arată că GLA își asumă fără
compromisuri rolul de formator și
etalon al nișei sale de SUV-uri.

entru o marcă premium precum Mercedes-Benz nu
poate intra în discuție abordarea unor nișe de piață
doar fiindcă acestea sunt un trend care proliferează
rapid. Așteptările sunt ca orice model pe care îl lansează să se impună drept un etalon în segmentul său.
De exemplu, în 2013, când a debutat prima generație GLA, nișa
modelelor SUV/crossover derivate din hatchback-urile premium
fusese probată într-o măsură limitată, fără un succes răsunător. Ba
chiar foarte timid! Dar Mercedes-Benz a avut flerul și tehnologiile
de avangardă pentru a crea o formulă care a rezonat imediat cu
stilul de viață modern. Astfel, Mercedes-Benz GLA a cucerit peste
1 milion de clienți în cariera sa de aproape 7 ani, o bună parte din
aceștia fiind clienți noi pentru marca germană.
Anul acesta a sosit și în România cea de-a doua generație
Mercedes-Benz GLA. Aceasta elevează substanțial standardele

Prețurile noului
GLA încep de
la 37.390 de
euro pentru
motorizarea
pe benzină de
1,33 litri și 163 CP.

pentru care modelul anterior a devenit
lider de segment. Un factor subiectiv, dar
esențial pentru succesul primului GLA,
a fost design-ul foarte atractiv. Noul model
adaugă și mai multă versatilitate, păstrând
liniile care reflectă dinamism, robustețe și
eleganță într-un mod armonios. Caroseria
cu o aerodinamică atent studiată, are un
coeficient de frecare cu aerul foarte eficient,
de 0,28 Cd, cu toate că înălțimea mașinii a
crescut cu 104 mm. Acest plus de înălțime,
precum și creșterea lățimii și ampatamentului cu câte 30 mm au permis optimizarea spațiului și versatilității din habitaclu.
Pasagerii din spate au cu 116 mm mai mult
spațiu la nivelul genunchilor, bancheta
fracționabilă 40:20:40 glisează 140 mm, iar
portbagajul a crescut la 435 litri. Această
evoluție a versatilității și spațiului din interior îl vor ajuta pe GLA să atragă un spectru
mai amplu de clienți, care altfel ar fi ales
modele din clase superioare, tocmai din
considerent de spațiu.
Mai mult de atât, GLA beneficiază și
de tehnologiile avansate pe care le regăsim la noile generații ale SUV-urilor de
talie mare, precum GLE Coupé și GLS. Cu
alte cuvinte, GLA oferă cele mai avansate
standarde Mercedes-Benz într-un format
dedicat celor care vor un automobil croit la
dimensiuni ideale pentru a se strecuta prin

A fi cu adevărat lider
înseamnă să îți asumi într-un
mod inteligent riscul de a fi
un deschizător de drumuri,
un inovator pe care ceilalți
au doar opțiunea de a-l urma.
Text: Alex Buțu  Fotografii: Mercedes-Benz

aventurier
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PROFIL Mercedes-Benz GLA

Garda la sol crescută la
143 mm ajută noul GLA
să se aventureze mai ușor
pe drumuri anevoioase.

Noul Mercedes-Benz GLA seduce printr-un
design care exprimă într-un mod armonios
dinamism, robustețe și eleganță.

Tracțiunea integrală opțională
poate fi completată cu pachetul
Off-road. Acesta include sistem
de menținere automată a vitezei
la coborârea pantelor și activează
funcția de iluminare în viraj
pentru vizibilitate optimă.

20 � Primăvară 2020

aglomerația din mediile cosmopolite. De altfel, se poate spune că
GLA simte ritmul orașului și este o extensie a simțurilor tale, prin
multitudinea de senzori și camere cu care monitorizează neîntrerupt labirintul de străzi și intersecții din oraș. Depistează automobilele, bicicliștii și pietonii și frânează automat pentru evitarea
coliziunilor sau reducerea severității acestora. În plus, te avertizează dacă detectează pietoni în vecinătatea „zebrelor“ pentru
traversarea străzii. În cazurile neprevăzute când trebuie să faci
manevre urgente de ocolire a unui obstacol, sistemul de direcție
își adaptează gradul de asistare pentru ca GLA să răspundă optim
reflexelor tale. Desigur nu lipsesc sistemul de asistare a manevrelor
de parcare și rețeaua de camere video care oferă o vedere împrejurul
mașinii. Totodată, Mercedes-Benz GLA dispune și de un sistem de
monitorizare a unghiului mort, care funcționează și când mașina
este staționară. Sistemul funcționează 3 minute și după ce motorul
lui GLA a fost oprit. Și te avertizează optic și acustic dacă detec-

Ladiesinmotion
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Ținuta de drum
versatilă permite
selectarea mai
multor moduri
de reglaj pentru
motor, transmisie,
suspensii, direcție.

tează bicicliști sau autovehicule în zona de
risc, pentru ca tu să nu deschizi portiera la
momentul nepotrivit.
GLA are grijă să eviți coliziunile și atunci
când dorești să întorci pe sensul opus sau
când întâlnești trafic în intersecții, fiind
capabil inclusiv să frâneze automat. La fel
de bine, folosind informațiile de la sistemul
de navigație, GLA știe să își adapteze automat viteza de rulare când se apropie de viraje,
sensuri giratorii, intersecții. De asemenea,
viteza este adaptată și cu ajutorul funcției
de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, care
avertizează inclusiv când detectează indi
catoarele pentru acces interzis. Iar sistemul de
navigație combină indicațiile grafice cu imagini live, ceea ce ajută la o mai bună orientare.
La drum lung adaugă confort și sigu
ranță sisteme precum cruise controlul care
adaptează viteza și distanța în raport cu
celelalte mașini și sistemul de menținere
automată a benzii de rulare. Farurile opțio
Primăvară 2020 � 21

PROFIL Mercedes-Benz GLA

Ambianța avangardistă
creată de interfața digitală
și rafinamentul finisărilor
definesc luxul modern.
În modurile Eco/Comfort
tracțiunea integrală împarte
cuplul între punțile față/spate
în raport 80:20. În modul Sport
distribuirea este 70:30, iar în
modul Off-road este 50:50.

nale M ULTIBEAM LED au funcție de
luminare în viraje și fază lungă care se adaptează pentru a evita deranjarea celorlalți
participanți la trafic.
Însă GLA nu este atent doar la trafic
și mediul înconjurător, ci și la șoferul său.
Astfel, dacă detectează că nu mai deții
controlul din cauza unei situații medicale,
GLA încetinește automat până la oprirea
în siguranță pe banda sa de rulare, activează avariile, deblochează portierele și
face conexiunea cu centrala de urgență
Mercedes-Benz (în funcție de țară).
Liniștea faptului că există o suită de
tehnologii inteligente mereu pregătite să te
protejeze este completată de faptul că GLA
îți ascultă la propriu doleanțele pentru confort. Prin simpla rostire „Hey Mercedes“
activezi sistemul de recunoaștere a unei
diversități de comenzi vocale. Pe lângă
acest dialog purtat într-un limbaj cu formulări naturale, beneficiezi de programele
ENERGIZING. Acestea te tonifică, sau te
relaxează, folosind funcțiile de masaj ale
scaunelor frontale, selecția de muzică și
luminile ambientale. De asemenea, funcția
ENERGIZING face o serie de ajustări subtile ale spătarului și șezutului pentru evitarea amorțirii la drum lung.
Aceste evoluții remarcabile la nivelul
versatilității, confortului și siguranței arată
că GLA își asumă spiritul de lider și aventurier într-o nouă nișă automobilistică fără
a face compromisuri. Riscul asumat prin
pregătire și responsabilitate este un principiu de viață. Și va rezona exact cu tipologia
de clienți care la rândul lor au curajul de a
explora viața și a transforma pasiunile în
cariere de succes.
Noul Mercedes-Benz GLA este disponibil și în România cu prețuri ce încep de
la 37.390 de euro pentru modelul de bază

Sistemul infotainment MBUX e compatibil
Apple CarPlay și Android Auto și
recunoaște o diversitate de comenzi vocale.

Scaunele frontale au funcții
de masaj și climatizare
și fac ajustări subtile în
timpul condusului pentru
a evita amorțirea șoferului.

GLA 200, cu propulsor pe benzină de 1,33 litri și 163 CP. Mai
este oferită motorizarea GLA 250 cu motor pe benzină de 2 litri
și 224 CP. Alternativele diesel sunt versiunile de 150 și 190 ale
propulsorului de 2 litri turbo folosit de GLA 200 d și GLA 220 d.
Gama va fi extinsă atât cu modelul de performanță GLA 35
4MATIC cu 306 CP, cât și cu propulsia plug-in hybrid a modelului
GLA 250 e. Acesta folosește un tandem format din motorul pe
benzină de 1,33 litri și un motor electric de 75 kW. Astfel, sistemul plug-in hybrid livrează per ansamblu 218 CP și 450 Nm, iar
bateria sa litiu-ion de 15,6 kWh asigură o autonomie electrică între
53-61 km (conform normelor WLTP).

Panoul de bord digital unește două ecrane cu diagonală
de până la 10,25 inch și e completat cu head-up display
și navigație cu realitate augmentată.
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PROFIL BMW Aftersales

Servicii

responsabile
Ca răspuns la mobilitatea limitată
de pandemia COVID-19, BMW Group România
oferă extinderea garanțiilor și serviciul
de preluare şi livrare de automobile. Text: Alex Buțu  Fotografii: BMW

Când mașina este preluată în service,
tehnicianul BMW realizează un video
explicativ în care îi prezintă clientului
defecţiunile şi problemele identificate.

andemia de COVID-19 ne-a constrâns să luăm
măsuri de izolare stricte, dar necesare. Repercursiunile sunt majore și se resimt în orice domeniu de
activitate și în posibilitățile de interacțiune directă
între oameni. Dar tocmai această situație de excepție
a pus în evidență abilitatea noastră de a ne adapta. Iar mobilitatea
însăși a trebuit regândită și eficientizată. Pentru dealerii de automobile și service-urile autorizate este o probă prin care trebuie
să vină în întâmpinarea clienților folosind modalități noi. BMW
Group România este un exemplu în acest sens prin urgența cu care a

24 � Primăvară 2020

venit în sprijinul clienților săi. Până la urmă,
standardele premium ale serviciilor oferite
de rețeaua BMW din România înseamnă
abilitatea de a se adapta la necesitățile
clienților. Astfel, BMW Group România a
dezvoltat pentru mărcile BMW şi MINI,
împreună cu reţeaua de parteneri autorizaţi, un program naţional de preluare şi
livrare de automobile, pentru a evita expunerea suplimentară a clienţilor mărcilor
Ladiesinmotion

sale. Practic mașina este preluată de la locația clientului, dusă la service pentru operațiunile tehnice, iar apoi este returnată clientului.
Pentru transparență totală, clienții pot opta pentru devizul
digital Smart Video Communication. Astfel, la inspecţia maşinii,
tehnicianul de service realizează un video explicativ, prezentând
defecţiunile şi problemele identificate. Clientul are posibilitatea să
aprobe doar operaţiunile pe care le dorește sau care se impun la acel
moment de către starea tehnică a mașinii.
BMW subliniază că automobilele preluate în service sunt
curățate, unele zone fiind dezinfectate, iar protejarea suplimentară se face prin măsuri precum purtarea mănușilor și acoperirea
cu huse a scaunelor și volanului.
Totodată, BMW explică faptul că serviciul de preluare şi apoi
livrare este gratuit pentru toţi clienţii cu lucrări de service de peste
1.200 de lei. La fel, toți clienții care au achiziționat un automobil
nou beneficiază de livrarea mașinii tot gratuit. Preluarea/predarea
maşinii se face cu o platformă de transport, fără să fie nevoie de
un contact direct între personalul mărcii şi client. Comunicarea
se desfăşoară telefonic şi în format digital. De altfel, programarea
se poate face inclusiv prin aplicația BMW Connected disponibilă
pentru telefoanele Apple sau cu sistem de operare Android.
BMW Group România a luat în calcul și garanțiile care pot
expira în intervalul stării de urgență care impune izolare. Astfel, a
extins gratuit până la 31 mai toate programele de garanţie şi service
care ar fi trebuit să expire după 16 martie. Condiția este să nu se
depășească limitările de kilometri.
ladiesinmotion.ro

În atelierele
autorizate BMW,
mașina este
dezinfectată
și protejată cu
huse pentru
scaune și volan.

Nu în cele din urmă, posesorii de modele
BMW și MINI beneficiază de intervenția
rapidă a asistenței rutiere asigurată de
serviciul Mobile Care. Timpul eficient de
intervenție se datorează și faptului că la apelarea serviciului de asistenţă Mobile Care
este comunicată automat poziţia maşinii, în
caz de defecţiune sau accident. Apelarea se
poate face telefonic, din meniul Connected
Drive al automobilului sau prin aplicaţia
BMW Connected. Această asistenţă rutieră este gratuită în cazul unei defecţiuni
tehnice, iar clienții de mașini noi au asigurată și tractarea la dealerul preferat din
România. Serviciul Mobile Care este valabil pentru mașinile cu vechime mai mică
de 10 ani (inclusiv pentru cele second hand
importate), dacă le-a fost făcut schimbul de
ulei la un atelier BMW sau MINI autorizat
din România.
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Disciplina
anduran}ei

Mihaela Buzărnescu
și Honda CR-V Hybrid
demonstrează că puterea de a ne
regenera resursele interne în orice
condiții este esența succesului.
Text: Alex Buțu  Fotografii: Dragoș Savu

Performanța de
talie mondială
a Mihaelei
Buzărnescu este
alimentată prin
disciplină și un
mental puternic.
26 � Primăvară 2020
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e-am bucurat de vremea
frumoasă din primele
zile ale lunii martie
pentru a realiza pictorialul despre Mihaela
Buzărnescu, una dintre cele mai apreciate
jucătoare de tenis din România la nivel
mondial, și noua Honda CR-V Hybrid,
mașina pe care o conduce în calitate de
Brand Ambassador Honda by Asko Group.
La acel moment, pandemia de COVID-19
începea să cuprindă și România. Iar la
scurt timp, Mihaela a fost una dintre primele personalități care au venit în ajutorul
spitalelor din România. A ales să doneze
o sumă de bani Spitalului de Urgență
Prof. Dr. Dimitrie Gerota, unde numeroase cadre medicale au fost infectate cu
noul coronavirus. Pentru Mihaela era clar
că vom traversa o perioadă în care trebuie să
ne găsim resurse interioare nebănuite. Știa
că este esențial să ne unim resursele pentru
ca împreună să trecem de această situație
dramatică. Acestea sunt principiile care
definesc atât tăria de caracter a M
 ihaelei
Buzărnescu, cât și propulsia hibridă a
SUV-ului Honda CR-V.
Cariera unui sportiv de performanță și
specificațiile propulsiei hibride seamănă
în sensul că au aceeași abilitate de a doza
resursele pentru o cursă lungă. Honda CR-V
Hybrid folosește un propulsor pe benzină
de 2 litri, care lucrează în tandem cu două
motoare electrice. Un motor electric are
rol de propulsor, în timp ce al doilea motor
electric este un generator care încarcă bateria litiu-ion. Motorul termic angrenează
generatorul electric pentru încărcarea
Primăvară 2020 � 27
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„Am fost pasionată de
mașini încă de mică. Pe la
patru ani mă plimba tatăl
meu cu mașina și vorbeam
despre automobile, iar eu
le enumeram.“
Mihaela Buzărnescu

bateriei. Iar realimentarea cu electricitate este realizată în timpul
rulării și de către sistemul de frânare regenerativă. Astfel, sistemul
Inteligent Multi-Mode Drive (i-MMD) îi permite SUV-ului să
funcționeze în trei moduri: pe benzină, hibrid sau exclusiv electric.
Tranziția între cele trei moduri se face în funcție de solicitările
din timpul rulării. Totul se întâmplă automat și foarte armonios,
lucru susținut și de funcționarea lină a transmisiei CVT cu raport
de viteză fix. Drept urmare, șoferul se bucură de un nivel de confort elevat. La acest capitol contribuie izolarea fonică foarte bună,
care este completată de sistemul activ creat special pentru anularea zgomotului de fond din habitaclu. De asemenea, suspensiile
estompează cu suplețe denivelările, reducându-le la un nivel foarte
timid de vibrații sau zgomot. Desigur, șoferul poate dicta tempe-
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ramentul mașinii, selectând modurile de
rulare Sport, Econ sau EV (electric). Cu alte
cuvinte, Honda CR-V Hybrid este precum
un sportiv care știe să își folosească tehnica
și motivația interioară pentru a se adapta
în orice condiții.
Aceasta este o calitate pe care Mihaela
Buzărnescu a dovedit-o în repetate rânduri, revenind din situații critice. Anul său
de vârf a fost 2018, când a câștigat titlul
WTA în turneul din San Jose. Atunci a
urcat până pe pozițiile 20, respectiv 24,
în clasamentele WTA la simplu și dublu.
Ascensiunea sa a fost formidabilă și prin
faptul că venea după ce Mihaela trecuse
deja prin două operații la genunchi. Însă
parcursul ei avea să întâlnească un nou
impas în 2018. A suferit o accidentare gravă
Ladiesinmotion

la gleznă în cadrul turneului Rogers Cup de
la Montreal. Dar a revenit prin pură voință
și recuperare intensă. Apoi, în toamna lui
2019 a trebuit să întrerupă din nou participarea la turnee, acuzând dureri la gleznă
și umăr. Între Crăciunul și Revelionul lui
2019 a urmat indicațiile doctorilor și a
făcut operația necesară la umăr. Până în
primăvara acestui an mentalul puternic a
ajutat-o să își recupereze accelerat forma
fizică. „Tot ce trebuie să faci este să crezi în
continuare și să îți urmezi visul“, ne spune
Mihaela explicându-ne că psihicul contează
mai ales într-un sport individual cum este
tenisul. „Eu de mică am vrut să fac tenis de
performanță, să ajung în top 20. Am ajuns.
Iar apoi mi-am dorit să urc în rândul primelor 10. Acolo urma să ajung dacă nu se
producea accidentarea la gleznă în august
2018. Toată lumea crede, inclusiv eu, că
am potențial de a ajunge din nou la acel
nivel, chiar și mai sus. Nu vreau decât să
mă gândesc la joc acum. Doctorul a spus că
totul a decurs bine cu operația. În 4-5 săptămâni sper să joc altă competiție înainte
de Fed Cup, iar ținta principală în 2020
este participarea la Olimpiada din Tokyo.“
Acesta era parcursul pregătit de Mihaela
la momentul realizării pictorialului. Însă,
apariția pandemiei de COVID-19 a schimbat planurile tuturor.
ladiesinmotion.ro

Mihaela va reveni cu un tonus care reflectă energia ei debordantă. Prin mentalitatea de campion nu a lăsat să se vadă greul și
durerea pe care le îndură, ci a perseverat și s-a perfecționat constant. Nu e de mirare că empatizează cu Honda CR-V Hybrid, care
duce greul cu aceeași grație și aparentă lipsă de efort, după cum
remarcă Mihaela: „Nici nu se aude motorul când merge în modul
hibrid. Mai ales la început, când o pornești. Îmi plac butoanele acestea care înlocuiesc schimbătorul de viteze. Și, în plus, cu propulsia
hibridă reducem emisiile de CO2. Are mod sport de care m-am
bucurat pe drumurile spre munte, cum ar fi cel spre Rânca. De
multe ori erau acolo mașini care nu puteau să urce, iar eu nu aveam

Mihaela apreciază
silențiozitatea
și versatilitatea
propulsiei
hibride, precum
și avantajele
tracțiunii 4x4.
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Locaţie foto: Casa Vlăsia
Snagov, Șoseaua Codrii Vlăsiei, nr. 2
Telefon: 0741.233.110 / 0741.069.069
contact@casavlasia.ro, casavlasia.ro
Make up beauty: SLA Paris
MUA: Andreea Nagler
Hair styling: Geanina Florina Guta – Jovsky Studio
Vestimentaţie: Vintagevogue.ad
Stilist: Andreea Diana Constantinescu

HONDA CR-V HYBRID e-CVT 4WD
Preț de listă cu TVA inclus (euro):
de la 37.650
Putere maximă combinată (CP): 184
Cuplu maxim combinat (Nm): 315
0-100 km/h (s): 9,2
Viteză maximă (km/h): 180
Consum mediu (l/100 km): 7,3
Emisii CO2 (g/km): 166
Info

Sistemul
infotainment oferă
compatibilitate
Apple CarPlay și
Android Auto și
poate fi completat
cu Head-Up
Display.

nici o problemă. Un mare plus îl reprezintă
și tracțiunea 4x4. Este o mașină foarte confortabilă și ușor de condus. Îmi oferă spațiul
generos de care am nevoie fiindcă transport
multe echipamente la antrenament. Și, nu
în ultimul rând, știu că mă protejează cu
sisteme de siguranță inteligente.“ De altfel,
Honda CR-V Hybrid are atenția distributivă tipică unui sportiv de talia Mihaelei
Buzărnescu, fiind echipată cu sistem de frânare automată cu funcție de recunoaștere a
pietonilor, cruise control adaptiv cu funcție
Low Speed, sistem pentru menținerea benzii de circulație și sistem de monitorizare
a traficului pentru mers în marșarier. Cu
alte cuvinte, este pregătită pentru orice îi
servește traseul.
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Versatilitatea propulsiei completează
cotele înalte de rafinament și confort.
Ladiesinmotion
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Plus de

energie

ui Nissan LEAF i se datorează o contribuție majoră
la popularitatea automobilelor electrice. În primăvara anului trecut devenea primul model electric din
istorie care depășea pragul de 400.000 de exemplare
comercializate, de la debutul primei sale generații,
care a fost lansată în 2010. În mod repetat, LEAF și-a câștigat statutul de cea mai bine vândută mașină electrică din Europa. Iar succesul său a fost susținut prin evoluția constantă a performanțelor
și autonomiei asigurată de propulsia pur electrică. Aceeași evoluție
o continuă și cea de a doua generație Nissan LEAF, care este acum
disponibilă și în România cu noua versiune de baterie . Aceasta este
echipată cu o baterie de 62 kWh și un motor electric care dezvoltă
215 CP și 340 Nm. Mulțumită plusului de putere, LEAF execută
sprintul 0-100 km/h în 6,9 secunde și atinge o viteză maximă de
157 km/h. Versiunea aceasta este oferită în paralel cu modelul

Nissan LEAF de bază, care are o baterie de 40 kWh și un motor de 150 CP și
320 Nm. Resursele acestea îi permit un
demaraj 0-100 km/h în 7,9 secunde și o
viteză de top de 144 km/h.
Cu cele două versiuni, Nissan LEAF
se adresează unui spectru mai larg de
clienți. Însă ambele asigură autonomii
care acoperă mai mult decât un necesar generos pentru condusul cotidian
în oraș. Modelul cu baterie de 40 kWh
este creditat cu o autonomie de până la
389 km în oraș și 270 km în regim mixt.
Iar Nissan LEAF cu 62 kWh urcă plafonul pentru autonomia în oraș la 528 km.

Pentru cei care încă mai consideră autonomia
un fel de „călcâi al lui Ahile“ pentru mașinile
electrice, Nissan LEAF are un răspuns clar:
autonomia de 385 km în regim mixt.
Text: Alex Buțu  Fotografii: Nissan
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Versiunea Nissan
LEAF de 62 kWh
dispune opțional
și de port pentru
încărcare la
stații de 100 kW.
Standard are port
pentru încărcare
la 50 kW.

Versiunea Nissan LEAF cu baterie de
62 kWh are prețuri ce pornesc în România
de la 44.500 de euro cu TVA inclus.
Oferă motor de 215 CP și este creditată
cu o autonomie în ciclul urban de până la
528 km, conform normelor WLTP.
În timp ce în regim combinat este creditat cu 385 km, conform
noilor norme de măsurare WLTP. Astfel, Nissan LEAF asigură
autonomie pentru călătorii pe distanțe lungi. Iar sistemul său
de încărcare versatil permite alimentarea rapidă cu electricitate.
Modelul cu baterie de 40 kWh este prevăzut standard cu încărcător de 6,6 kW și un port tip CHAdeMO pentru încărcare rapidă
la stații de 50 kW. Nissan LEAF de 62 kWh dispune opțional și de
port CHAdeMO pentru încărcare la stații de 100 kW.
Când LEAF este conectat la o stație de încărcare rapidă, nivelul
de încărcare al bateriei crește de la 20% până la 80% în 60 de minute.
La o stație de încărcare de tip Wallbox de 7 kW, care poate fi instalată și la domiciliu, încărcarea completă se face în mai puțin de 7,5
ore. De asemenea, Nissan LEAF poate fi încărcat și de la priza de
acasă. Și poți programa încărcarea bateriei. Așadar, alegi încărcarea în afara orelor de vârf, fie din meniul sistemului infotainment
al mașinii, fie prin intermediul aplicației NissanConnect EV. De
exemplu, încarci eficient peste noapte. Cuplezi mașina la wallbox-ul
de acasă, iar ea știe să activeze încărcarea în intervalul pe care l-ai
programat. Tot prin aplicația NissanConnect EV programezi sistemul de climatizare să regleze temperatura pe care o dorești în timp
ce mașina este la încărcat. Astfel, când pleci la drum vei consuma
mai puțin din energia bateriei, fiindcă vei utiliza mai puțin sistemul de climatizare, temperatura din habitaclu fiind deja optimă.
Mai mult de atât, grație sistemului său de încărcare bi-direcțional,
Nissan LEAF poate să și livreze curent electric către unitățile de
stocare ale unei case inteligente. Adică încarci de la o stație publică
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LEAF oferă
o experiență relaxantă,
mulțumită suspensiilor
confortabile, izolării
fonice și sistemelor de
asistare a condusului.

Pentru bateria
litiu-ion a noului
Nissan LEAF
este acordată
o garanție în limita
a 8 ani sau 160.000
de kilometri.

gratuită, iar apoi folosești energia din bateria lui LEAF pentru a susține o parte din
consumul utilităților de acasă.
Aceasta este o redefinire a mobilității,
care are grijă să nu se irosească energie. Totodată, eficiența lui Nissan LEAF rezidă și
în puterea sa de a regenera energia. În acest
sens folosește sistemul de frânare regenerativă și tehnologia e-Pedal.
În timpul decelerărilor frânarea regenerativă încarcă bateria. Și este atât de efi
cientă încât decelerările sunt suficient de
pronunțate cât să poți conduce în majoritatea situațiilor folosind doar pedala de
Ladiesinmotion

accelerație. Mai ales în modul Eco puterea
de decelerare sporește. Desigur, asta nu
înseamnă că nu trebuie folosită frâna, dar în
destule cazuri mașina încetinește îndeajuns
sau chiar oprește doar prin ridicarea piciorului de pe accelerație. Totul se întâmplă
cursiv, lin, ceea ce contribuie la confortul
care definește ținuta de drum a lui Nissan
LEAF. După cum am apreciat în testele cu
versiune de 40 kWh a lui LEAF, suspensiile estompează denivelările fără zgomot și
vibrații, iar izolarea fonică este lăudabilă,
mai ales fiindcă nu există un zgomot de
motor clasic, care să acopere sunetele tipice
rulării. Este o liniște care te calmează.
Iar la acest confort se adaugă nivelul
de siguranță foarte înalt. Nissan LEAF
excelează la capitolul sistemelor de asistare a condusului, lucru evident și din
lista de dotări standard. Modelul Nissan
LEAF cu baterie de 40 kWh și echiparea
de bază Acenta are prețuri care încep de
la 36.700 de euro cu TVA inclus. Acesta
dispune standard de asistență la pornirea
din pantă, sistem de control inteligent al
traiectoriei, cameră de luat vederi pentru
ladiesinmotion.ro

Tehnologia e-Pedal
folosește frânarea
regenerativă pentru
conducerea mașinii
folosind frecvent
doar pedala
de accelerație.
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Folosind aplicația
NissanConnect EV, se poate
programa intervalul de
încărcare a bateriei și reglarea
temperaturii în habitaclu.
marșarier, cruise control, sistem de frânare
de urgență cu funcție de recunoaștere a vehiculelor, pietonilor și bicicliștilor, sistem de
recunoaștere a indicatoarelor rutiere, faruri
cu asistență pentru fază lungă. Este inclusă
și funcția de intervenție automată asupra
direcției în cazul părăsirii involuntare a
benzii de circulație. Și nu lipsesc sistemul
de avertizare pentru prezența mașinilor din
unghiul mort și sistemul care te avertizează
dacă un vehicul trece prin spatele lui LEAF
când faci manevre în marșarier.
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LEAF
își controlează
automat direcția,
frânarea și
accelerarea,
pentru a evita
accidente și a
susține un condus
confortabil.

Modelul Nissan LEAF de 62 kWh este disponibil de la 44.500
de euro cu TVA, începând cu echiparea N-Connecta. Acesta
completează echiparea standard cu sistem Around View Monitor, care oferă o vedere împrejurul mașinii și are funcție de detectare a obiectelor care se mișcă în apropierea mașinii. Tot standard
este și P
 roPilot, ansamblul de sisteme inteligente pentru asistarea
condusului. Acesta cuprinde cruise control inteligent, sistem de
menținere a benzii de circulație, pilot pentru blocajele din trafic.
Concret, LEAF știe să urmărească traficul dinaintea sa adaptând
automat viteza, menținându-se între marcajele benzii de rulare, la
o distanță sigură în raport cu automobilul din fața sa. Atât în oraș,
cât și pe autostradă, aceste funcții te ajută să descoperi plăcerea
condusului într-o formă foarte confortabilă și sigură.
Toate aceste argumente aduse de tehnologiile avangardiste și
autonomiile generoase sunt completate de politica de prețuri competitive, care au menirea de a face cât mai accesibilă mobilitatea
inteligentă. Prețurile sunt cu atât mai atractive cu cât Nissan LEAF
beneficiază de oferte substanțiale prin Programul Rabla 2020.

Ladiesinmotion
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vÂrsta
emancip~rii
Ajunsă la a patra generație,
ŠKODA OCTAVIA se înscrie
mai mult ca niciodată în
avangardismul tehnologic
al claselor superioare.
Text: Alex Buțu  Fotografii: ŠKODA
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ceasta va fi cea mai emancipată și cool generație
ŠKODA OCTAVIA de până acum! CV-ul său
se înscrie în profesionalismul profilului de
LinkedIn. În timp ce design-ul îi va câștiga
followeri pe Instagram. Nu epatează, având
simțul echilibrului estetic. Dar personalitatea ei este mai cizelată
și mai acaparantă. Liniile de contur ale caroseriei inspiră precizie,
dinamism și eleganță. Desigur, OCTAVIA păstrează argumentele
pragmatice care au transformat-o în bestseller-ul mărcii ŠKODA,
oferind versatilitate și propulsii economice. Însă le completează
Ladiesinmotion

cu tehnologii care o înscriu în pretențiile claselor superioare. Iar
acest lucru se traduce printr-o nouă experiență a condusului, care
redefinește mobilitatea modernă, precum și interacțiunea dintre
om și automobil.

Confort digitalizat

În primul rând, ŠKODA OCTAVIA știe să îți asculte la propriu
doleanțele. Și asta pentru că poate fi echipată cu un sistem evoluat de recunoaștere a comenzilor vocale pentru o multitudine de
funcții. Astfel devine un asistent personal, capabil să înțeleagă deja
ladiesinmotion.ro

OCTAVIA oferă o nouă
experiență a mobilității,
conectând șoferul și
automobilul inclusiv de la
distanță prin smartphone
și oferind sisteme de
asistare a condusului care
prevăd condițiile de rulare
și completează reflexele
și atenția șoferului.
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6 limbi. Comenzile vocale completează sistemul infotainment care
poate include instrumentar de bord digital cu ecran de 10,25 inch.
Acesta afișează și harta sistemului de navigație. Iar un al doilea
ecran, cu diametru de până la 10 inch, este amplasat în centrul
planșei de bord. La baza acestuia se află un Touch Slider, care permite reglarea volumului audio sau a zoom-ului pentru harta de
navigație. Din lista de opționale poate fi ales și sistemul Head-Up
Display, care proiectează pe parbriz diverse informații, printre care
și indicațiile de navigare.
Postul de conducere digitalizat poate fi personalizat și cu
luminile ambientale opționale, care oferă un spectru cromatic cu
10 nuanțe. Iar nivelul confortului poate fi elevat cu opțiuni precum
parbrizul încălzit, sistemul de climatizare Climatronic cu reglaj
pe trei zone, geamurile din față cu izolare acustică adițională și
scaunele ergonomice, care pot avea și ventilare și sunt certificate
de Campania Germană pentru un Spate mai Sănătos.

Noua ŠKODA OCTAVIA
este disponibilă în
România cu prețuri care
încep de la 22.439 euro
cu TVA inclus, pentru
versiunea sedan
echipată cu propulsor
pe benzină 1.5 TSI de
150 CP și transmisie
manuală cu 6 trepte.

Mereu conectați

Sistemul infotainment oferă compatibilitate Apple CarPlay și
Android Auto. Iar mulțumită eSIM-ului integrat, noua ŠKODA
OCTAVIA este mereu conectată online. În plus, poate fi prevăzută
și cu hot-spot Wi-Fi. Însă, prin aplicația ŠKODA Connect, conexiunea cu OCTAVIA poate fi stabilită mereu și de la distanță. Prin
aplicație pot fi controlate alarma, aprinderea luminilor, închiderea/
deschiderea geamurilor, blocarea/deblocarea portierelor și poate
fi localizată mașina în parcare. Totodată, se pot verifica diverse
informații despre automobil sau călătoriile făcute.
Mai mult de atât, OCTAVIA facilitează și interacțiunea cu
service-ul. Prin serviciul denumit Service Proactive primești notificări despre inspecțiile tehnice, se stabilesc mai ușor programări la
service și se transmit informații tehnice în cazul unei pene.

Extensia simțurilor tale

Sentimentul că ești conectat oricând cu automobilul se percepe și
prin felul în care ŠKODA OCTAVIA te asistă și te protejează cu
sisteme inteligente care sporesc siguranța. În acest sens OCTAVIA
monitorizează neîntrerupt mediul în care rulează. Farurile
opționale full-LED Matrix sunt cuplate cu o cameră video care

OCTAVIA RS iV este primul model de
performanță ŠKODA oferit cu propulsie
plug-in hybrid și livrează 245 CP cu un tandem
dintr-un motor electric și unul pe benzină.
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Sunt oferite
suspensii sport
sau pentru
drumuri grele și
sistem cu moduri
de reglare pentru
suspensii, direcție
și transmisie DSG.

Electrificare accelerată
detectează automobilele întâmpinate în trafic. Astfel este adaptată individual lumina
produsă de fiecare dintre cele 22 de LED-uri
pe care le încorporează fiecare far. De altfel,
ŠKODA OCTAVIA te susține activ în a te
feri de eventuale pericole. Când trebuie să
faci o manevră de urgență pentru evitarea
coliziunii cu un biciclist, un pieton sau un
alt vehicul, atunci este amplificată asistarea
direcției, ajutându-te să le ocolești. Tempomatul predictiv folosește informațiile furnizate de o cameră video și de sistemul de
navigație pentru a adapta viteza de rulare la
condițiile de drum. Cu ajutorul acestui tempomat care funcționează până la 210 km/h,
OCTAVIA menține automat distanța în
raport cu automobilul din față, decelerează până la oprire și reîncepe singură
rularea dacă nu se staționează mai mult de
3 secunde. Un plus importamt de siguranță
îl oferă și sistemul Side Assist, care monitorizează traficul din spate pe o distanță de
70 de metri și te avertizează când se apropie
Ladiesinmotion

Gama de propulsoare va fi treptat diversificată pe
parcursul lui 2020, iar sistemul de tracțiune integrală
va completa configurațiile disponibile. Deja au fost
anunțate noile propulsoare pe benzină 1.0 TSI (110 CP)
și 2.0 TSI (190 CP), precum și varianta de 200 CP a
diesel-ului 2.0 TDI. Însă noua ŠKODA OCTAVIA va fi
oferită din acest an și cu două versiuni plug-in hybrid,
ambele echipate cu o baterie litiu-ion de 13 kWh,
care asigură o autonomie electrică de până la 60
km. Modelul de performanță OCTAVIA RS iV are
un motor pe benzină 1.4 TSI de 150 CP și un motor
electric de 85 kW. Sistemul generează per ansamblu
245 CP și 400 Nm. Aceste resurse sunt livrate către
roțile punții frontale printr-o transmisie DSG cu
6 trepte, pentru un sprint 0-100 km/h în 7,3 secunde.
Versiunea OCTAVIA iV este ceva mai temperată.
Tandemul format din propulsorul 1.4 TSI și motorul
electric produce în cazul său 204 CP. Totodată, gama
va fi extinsă din această vară și cu două motoare e-TEC
cu tehnologie micro‑hibridă. Aceste propulsoare
1.0 TSI de 110 CP și 1.5 TSI de 150 CP vor avea o baterie
litiu-ion de 0,6 kWh, sistem de recuperare a energiei la
frânare și funcție de boost electric de până la 50 Nm.

ladiesinmotion.ro

Versiunile plug-in hybrid iV și RS iV ale modelului ŠKODA OCTAVIA sunt creditate cu
o autonomie pur electrică de până la 60 km.
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PROFIL ŠKODA OCTAVIA

un alt vehicul sau un biciclist, astfel încât să
nu te angajezi într-o manevră periculoasă.
OCTAVIA are grijă să fii mereu atent la
condus. De exemplu, te atenționează dacă
nu păstrezi mâinile pe volan și detectează
dacă nu mai deții controlul în cazul unei
urgențe medicale. Atunci pornește avariile
și oprește automat pe banda pe care circulă.
În cazul parcărilor vine în ajutor rețeaua de
4 camere video care oferă o vedere împrejurul mașinii. OCTAVIA este alertă și când
staționează. Drept urmare, te avertizează
să nu deschizi portiera, dacă detectează că
se apropie un vehicul sau un biciclist.
Încrederea oferită de sistemele de
siguranță este dublată de ținuta de drum
versatilă a noii ŠKODA OCTAVIA. Echiparea cu sistemul opțional Driving Mode
Select îți permite să reglezi răspunsul suspensiilor, direcției, cutiei de viteze DSG.
De asemenea, poți opta pentru șasiul sport,
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care reduce garda la sol cu 15 mm, sau pentru șasiul adaptat drumurilor grele, care ridică garda cu 15 mm.

Debutul în România

Head-Up
Display-ul și
comenzile vocale
completează
interfața digitală
de la bordul noii
generații ŠKODA
OCTAVIA.

La debutul său în România, noua ŠKODA OCTAVIA este propusă cu prețuri ce încep de la 22.439 euro cu TVA, pentru versiunea sedan cu motor pe benzină 1.5 TSI de 150 CP. În acest preț
este inclusă o listă de dotări standard generoasă. Sunt cuprinse
airbag-ul pentru genunchii șoferului, farurile LED cu asistent de
lumină, sistemul de asistare pentru menținerea benzii de rulare,
sistemul de decelerare automată care detectează automobile, pietoni și bicicliști, senzorii de parcare pentru spate, climatizarea pe
două zone, încălzirea pentru scaunele frontale și lunetă, ecranul
de 10 inch din centrul planșei de bord și încărcarea wireless pentru telefon.
Cei care preferă alternative diesel au la dispoziție motorizarea
2.0 TDI cu 115 CP sau 150 CP. Ambele versiuni reflectă avansul tehnologic al noii ŠKODA OCTAVIA, respectând normele
Euro 6d, care intră în vigoare în 2021, cu ajutorul sistemului de
injecție AdBlue cu dozare dublă și a noului sistem SCR de tratare
a gazelor de evacuare cu două convertoare catalitice.

Ladiesinmotion
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Profil Mercedes-Benz GLC Coupé

Idealist

de meserie
Text & Fotografii:
Andrei Barbu

Într-o lume materială, devine
din ce în ce mai greu să convingi
prin simpla prezență, prin linii și
forme substrase rațional din
efervescența competiției de piață.
Dar cumva, GLC Coupé convinge.

Ținuta de drum este
caracterizată de confortul
suspensiilor, izolarea fonică
și direcția precisă.

Tehnologia LED
a blocurilor optice subliniază
avangardismul tehnologic
și completează identitatea
actualizată a lui GLC Coupé.
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Profil Mercedes-Benz GLC Coupé

Cu o prezență impunătoare, liniile fluide
ale lui GLC Coupé dau naștere unei
siluete armonioase, flancată de umeri
puternici. Lățimea mașinii e accentuată
de contrastul semnăturii luminoase
cu tehnologie LED, dar și de evacuarea
dublă, cu formă ce oglindește stopurile.

ațional vorbind, nu ai de ce să alegi un GLC Coupé
în locul unui GLC clasic. Pur și simplu, analizând
concret, nimeni nu are nevoie de un SUV cu forme
de coupe. Din fericire însă, încă suntem ghidați
de alegeri emoționale, de instinct și, mai mereu,
balanța înclină în favoarea alegerilor subiective. Și, sincer să fiu,
GLC Coupe face alegerea ușoară.
Pornind de la design, trecând prin filtrul plin de tehnologie de
top și finalizând cu interiorul spectaculos de care mașina asta dă
dovadă. Din scaunul șoferului ești întâmpinat de o combinație
irezistibilă între ecrane digitale, piele, aluminiu și lemn. Totul este
perfect construit, cu o atenție la detalii aproape bolnăvicioasă.
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Fiecare îmbinare, fiecare suprapunere de
materiale și fiecare cusătură este impecabil executată, în plină armonie cu o grafică
superbă afișată de ecranele digitale. Pur și
simplu, noul GLC Coupé ajunge să devină
un loc în care să-ți petreci timpul în deplin
confort, înconjurată de tot ce are mai bun
de oferit lumea Mercedes-Benz.
Și nu e doar aparență. Bine ascunsă,
nevăzută, tehnologia se face simțită prin fiecare apăsare de buton și fiecare atingere de
ecran. Este vorba de siguranță, de inovație
Ladiesinmotion

și de experiența mărcii. Nu poți trece cu
vederea arsenalul sistemelor de siguranță
care-ți vin în ajutor într-un moment de
neatenție, așa cum nu poți ignora nici restul
sistemelor care-ți fac viața mai ușoară. De
la sistemul avansat de asistență la parcare,
până la funcțiile de frânare automată cu
detectarea pietonilor sau a cicliștilor. Tot
ce oferă GLC Coupé este concentrat pentru
confort, rafinament și siguranță.
Sub capota modelului testat se ascunde
o altă surpriză. Adică un motor mic, de
ladiesinmotion.ro

Sistemul EQ Boost
contribuie din
plin la eficiența
și elasticitatea
propulsorului.

2,0 litri, pe benzină. Dar stai fără griji, pentru că Mercedes-Benz a
avut grijă să dezvolte acest motor ani la rând pentru a-l face o alegere de excepție. Cu 258 de cai-putere și un moment motor maxim
de 370 Nm, GLC Coupé 300 4MATIC se mișcă bine. Foarte bine.
Are nevoie de numai 6,3 secunde pentru a atinge suta cu start de
pe loc. Sistemul de tracțiune integrală 4MATIC îți oferă aderența
și plusul de siguranță de care ai nevoie, iar transmisia automată cu
nouă trepte lucrează într-un sincron perfect cu cei patru cilindri ai
motorului. Și în același timp, consumul și emisiile sunt bine ținute
în frâu. Mai ales că mașina beneficiază și de aportul sistemului EQ
Boost. Fiecare motorizare pe benzină este parțial electrificată prin
includerea unui sistem electric de 48v, care recuperează energia
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Profil Mercedes-Benz GLC Coupé

Imediat după ce ai închis portiera și te-ai
așezat confortabil în scaunul șoferului,
zgomotul de afară dispare, ca prin magie.
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Lumea SUV-urilor premium e plină
de oferte, iar concurența este acum mai
serioasă ca niciodată. Dar GLC Coupé se
detașează în clasa sa printr-un mix unic de
emoție, tehnologie și, de ce nu, perfecțiune.
Mercedes-Benz
GLC Coupé 300 4MATIC
Preț de listă cu TVA inclus (euro):
de la 58.790
Putere maximă (CP/rpm): 258/5.800
Cuplu maxim (Nm/rpm): 370/1.800
0-100 km/h (s): 6,3
Viteză maximă (km/h): 240
Consum mediu (l/100 km): 8,2
Emisii CO2 (g/km): 185
Info

pierdută și o stochează. Aportul sistemului EQ Boost ajunge în
cazul de față la 10 kW și 150 Nm.
Mașina se conduce cu o lejeritate ieșită din comun. Motorul
își face treaba excepțional, iar direcția contribuie din plin la o
experiență optimă a condusului. Nivelul de rafinament te izolează
de lumea din exterior și reușește să creeze un loc doar pentru tine.
Și pentru ca totul să fie perfect, suspensia noului GLC Coupé poate
avea amortizoare controlabile electronic, care se adaptează drumului și stilului tău de condus, și poți avea inclusiv o suspensie pneumatică în cazul în care confortul primează. Noul GLC Coupé mai
are puțin și face un an de la momentul lansării pe piață și reușește
să se distingă față de rivalii săi. Prin design, prin eleganță, dar mai
ales printr-un interior din care uneori nu vrei să mai cobori.

Sistemul EQ Boost contribuie cu 10 kW și
150 Nm printr-un starter/generator.
Ladiesinmotion
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Profil Renault ZOE

Când vine vorba despre
încărcare, ZOE știe să le
facă pe toate. De la o priză
casnică, până la un punct
rapid de încărcare, de până
la 50 kW. Iar lucrul ăsta
te va scăpa de orice bătaie
de cap, pentru că îl poți
încărca oriunde.

scap~
Text: Andrei Barbu  Fotografii: Renault

Împotriva mașinilor
electrice se aliniază o serie
de factori care țin doar
de percepția noastră. Și era
nevoie de o mașină precum
ZOE să ne scape de griji false.

de prejudec~}i
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lectricele-s pe val, iar anul acesta, chiar dacă va fi unul
dificil, programul Rabla Plus va contribui din plin la
relansarea vânzărilor de mașini cu propulsie electrică
sau parțial electrică. Dacă arunci un ochi acum pe
ofertele disponibile, Renault ZOE este una care sigur
o să-ți atragă atenția. Atât prin prețul de achiziție, cât și prin tot
ce poate să-ți ofere noua electrică a francezilor. Spre finalul anului
trecut, când încă nici nu bănuiam cum o să decurgă 2020, am zburat până în Sardinia pentru a conduce noul ZOE, așa că știu exact
ce poate face mașina asta.
În primul rând, noul model arată mult mai bine decât generația
precedentă, fără să vină însă cu multe artificii de design. Nu este o
mașină care iese în evidență, dar o frumusețe subtilă. În orice caz,
dacă exteriorul pare doar o evoluție față de cel al vechiului model,
în interior lucrurile se schimbă complet. Și așa și trebuie, pentru
ladiesinmotion.ro

că oricum în interior petrecem cel mai mult
timp. Renault a crescut procentul materialelor reciclate utilizate în interior, iar acum
acestea sunt poziționate la vedere. Pe lângă
un grad ridicat de sustenabilitate, texturile
obținute din materialele plastice reciclate
arată foarte bine și te întâmpină cu aer minimalist. Odată găsită poziția perfectă la volan,
te vei bucura de instrumentarul digital ce
poate ajunge până la 10 inch în funcție de
configurația aleasă, dar și de noul ecran central, tactil, generos dimensionat. De aici poți
controla toate funcțiile mașinii, ușor și facil,
fără bătăi de cap. Meniul este foarte bine
structurat, iar accesarea diferitelor funcții
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Profil Renault ZOE

Deși silueta noului model păstrează
într-o oarecare măsură proporțiile
generației precedente, detaliile îl scot
în evidență. Mai dichisit, mai modern
și mai stilat, noul ZOE ascunde și mult
mai mult spațiu în interior decât te-ai
aștepta. Iar spațiile pentru depozitare
sunt ingenios amplasate, astfel încât
totul să-ți fie la îndemână. De la
încărcarea wireless pentru smartphone,
până la prizele USB din spate.

este cât se poate de logică. Pe lângă digitalizarea interacțiunii, noul ZOE îți oferă și
mult mai mult confort, alături de spații
practice pentru depozitare. Ai parte inclusiv
de încărcare wireless pentru telefonul mobil,
iar pasagerii din spate pot utiliza cele două
porturi de încărcare USB. Pentru mine,
interiorul noului ZOE este un exemplu de
claritate și de optimizare a spațiului. Mai
ales că pe sub această caroserie se ascunde
un grup propulsor extrem de eficient.
În momentul de față, noul ZOE poate
fi configurat în două formule distincte.
Prima dintre ele, și cea mai accesibilă,
vine la pachet cu o baterie de aproximativ
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Poziționată central și flancată de blocurile optice, priza de încărcare oferă un
acces facil și o modularitate excelentă.
40 kWh și oferă o autonomie de cam 300 de kilometri, în condiții
reale. Ceea ce, cu siguranță se va dovedi suficient pentru orice
deplasare urbană, fără grija zilnică a încărcării. De fapt, strict în
oraș, probabil că vei încărca mașina doar o dată pe săptămână.
Prețul de listă, prin programul de înnoire a parcului auto este și
el extrem de atractiv. Adică 17.999 de euro, cu TVA inclus. Cea
de-a doua versiune are o baterie mai mare – de 52 kWh – și oferă,
evident, o autonomie mai bună, de aproape 400 de kilometri. PuteLadiesinmotion

rea versiunii R135 nu este nici ea de ignorat. Pe lângă cei 245 de Nm pe care motorul
electric îi dezvoltă, te bucuri și de 135 de
cai-putere. Ca performanțe dinamice, R135
poate accelera de la 0 la 50 km/h în doar
3,6 secunde, în timp ce sprintul de la 0 la
100 km/h durează 9,5 secunde. În cazul în
care optezi pentru versiunea mai potentă,
trebuie să mai știi că prețul de listă este cu
aproape 2.000 de euro mai mare decât în
cazul versiunii de intrare în gamă.
Poate cel mai important aspect când vine
vorba despre mașinile electrice, pe lângă
autonomie, este legat de modalitățile de
încărcare. Iar aici, noul ZOE excelează cu
ladiesinmotion.ro

Cu o autonomie
de aproape
400 km, versiunea
Z.E. 50 depășește
cu mult granițele
deplasărilor urbane.

adevărat. Mașina poate fi încărcată de la priză casnică, obișnuită,
de la un wallbox cu puterea de 7,4 kW, dar și de la toate stațiile
publice de încărcare. Fie că vorbim despre cele de 11 sau 22 de kW,
dar și de cele cu putere de 50 kW. În cazul în care folosești această
din urmă variantă, noul ZOE, în versiunea cea mai puternică, are
nevoie de cam 70 de minute pentru a-și încărca bateria de la 0
la 80%. Ceea ce e absolut minunat. În practică, e suficient să lași
mașina la încărcat la o stație pusă la dispoziție de unul dintre supermarket-uri în timpul cumpărăturilor din weekend. Și restul săptămânii te poți descurca fără probleme în oraș. Dar, având o autonomie de aproape 400 de kilometri, noul ZOE Z.E. 50, depășește cu
mult granițele urbane și te poate duce fără emoții într-o escapadă
de weekend la mare sau la munte. Și, probabil, acesta este motivul
pentru care noul ZOE va schimba modul în care privim mașinile
electrice și, poate, ne va scăpa și de fobia de autonomie.
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Renault ZOE Z.E. 40 R110
Preț Rabla Plus (euro): 17.999
Capacitatea bateriei (kWh): 41
Putere maximă (CP/rpm): 108/10.980
Cuplu maxim (Nm/rpm): 225/3.395
Autonomie (km): 300
Consum mediu (kWh/100 km): 17,2
Viteză maximă (km/h): 135

Renault ZOE Z.E. 50 R135
Preț Rabla Plus (euro): 19.899
Capacitatea bateriei (kWh): 52
Putere maximă (CP/rpm): 135/11.163
Cuplu maxim (Nm/rpm): 245/3.600
Autonomie (km): 395
Consum mediu (kWh/100 km): 17,7
Viteză maximă (km/h): 140

Aceasta este cea mai accesibilă variantă
a noului ZOE.

Autonomia maximă se apropie
de 400 de kilometri.
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Profil Renault ZOE

Ladiesinmotion

ladiesinmotion.ro

Primăvară 2020 � 55

Profil Volvo XC60

Siguran}a
|nainte
de toate
Volvo XC60 are o carieră impresionantă
și reprezintă aproape o treime din vânzările
mărcii. Succesul său este o declarație de
forță, iar siguranța aproape legendară.
Text: Andrei Barbu  Fotografii: Volvo
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Profil Volvo XC60

rimul Volvo XC60 a avut o viață lungă, de aproape
nouă ani, timp în care a devenit cel mai bine vândut
SUV premium din segmentul său pe piața europeană,
cu aproape un milion de exemplare vândute la nivel
global. Acum, noua generație, păstrează tradiția, dar
plusează cu un design nou și cu multă tehnologie. Iar în 2017, noul
XC60 a fost cea mai sigură mașină testată de Euro NCAP, obținând
procentaje unice. Mai exact, 98% pentru protecția pasagerilor și
95% în cazul sistemelor de asistență. Prin urmare, dacă siguranța
primează, XC60 este o mașină de familie uimitoare. Dar nu se
rezumă doar la asta.
Pentru mine, XC60 este unul dintre cele mai elegante modele
din segment, cu un design inconfundabil. Este o mașină care se face
remarcată prin simplitate și prestanță, nu prin artificii de design.
Iar interiorul… ei bine, aici își spune cuvântul experiența mărcii.

Prima generație
a lui XC60 s-a
comercializat în
aproape un milion
de exemplare
la nivel global,
iar noul model
își propune să
continue tradiția.
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Elegant, minimalist și atent studiat, XC60
te îmbrățișează într-o oază de liniște și te
întâmpină cu materiale a căror calitate nu
poate fi pusă la îndoială. Interacțiunea cu
mașina se întâmplă prin intermediul ecranului central, poziționat pe verticală, asemănător unei tablete. Prezența butoanelor
fizice e redusă la minimum, totul fiind înlocuit de o lume digitală și de control vocal.
Fiecare detaliu, de la selectorul din cristal,
până la gurile de ventilație ale sistemului
de climatizare și textura difuzoarelor integrate în portiere, este atent studiat și nimic
nu a lăsat loc improvizației. Scaunele moi,
îmbrăcate în piele, cu tetierele integrate, te
poartă într-o lume doar a ta. Serios îți spun,
e greu sau mai degrabă imposibil să găsești
un defect în interior lui XC60. Mai ales că
ai parte de spațiu generos și pe bancheta din
spate, iar portbagajul se va dovedi suficient
de mare pentru orice deplasare.
În 2020, Volvo XC60 este pregătit din
toate punctele de vedere să rămână cel mai
bine vândut model al mărcii, mai ales că
se bucură de o gamă de motorizări impresionantă. Poți alege orice, de la clasicele
motoare pe benzină sau motorină, propulsoare mild-hybrid, dar și o variantă de tipplug in hybrid. Așa că oricare ar fi nevoile
Ladiesinmotion

Bancheta spate lasă impresia
unor locuri individuale.
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Excelent profilate, scaunele
devin niște fotolii confortabile.
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Profil Volvo XC60

Gama de motorizări este atât de bogată, încât
e imposibil să nu găsești ceva care să fie pe
placul tău. Fie că e diesel, benzină sau hibrid.
tale, vei găsi o motorizare care să-ți fie pe plac. Fie că vrei tracțiune
integrală sau nu, cutie automată sau manuală. Cu puteri ce variază între 150 și 390 de c ai-putere, e greu să nu găsești ceva să-ți
placă. Personal, aș opta pentru una dintre variantele pe benzină,
mild-hybrid. Cu tot cu integrală și automată. Mai exact, m-aș lăsa
condus de versiunea B5. Puterea sa ajunge la 250 de cai-putere, iar
performanțele dinamice și eficiența dau naștere unui mix greu
de egalat în acest segment. Mai ales că prețul de listă pleacă de la
51.310 euro. Dacă vrei o versiune cât mai accesibilă, atunci poți
opta pentru diesel-ul D3, cu tracțiune față și cutie manuală. Nu-ți
face griji pentru performanțe, pentru că ai 150 de cai-putere ai
diesel-ului de 2,0 litri, acompaniați de un cuplu maxim de 350 Nm.

Polivalența
în acest segment
este un criteriu
definitoriu, iar
XC60 îl îndeplinește
cu brio.

Iar consumul e în jurul a 6,0 l/100 km, în
timp ce prețul e de 42.780 de euro. În fine,
la polul complet opus versiunii D3, alege
motorizarea T8 Twin Engine. Ai parte
de 390 de cai-putere și suficient de mult
cuplu încât să nu vrei mai mult. Sprintul
0-100 km/h durează doar 5,5 secunde, iar
consumul mediu rămâne sub 3,0 l/100 km.
Iar partea cea mai bună este că bateria de
11,6 kWh a versiunii T8 Twin Engine îți
oferă o autonomie exclusiv electrică de
aproximativ 50 de kilometri. Prețul pentru
această versiune pleacă de 64.080 de euro,
în echiparea Momentum.
Volvo XC60 este un allroader perfect.
Duce siguranța rutieră la un cu totul alt
nivel, iar noua gamă de motorizări completează un pachet excelent din punctul de
vedere al polivalenței.

Noul XC60 se potrivește
indiferent de ocazie.
Fie că vorbim despre
vacanțe prelungite cu
întreaga familie, deplasări
urbane, întâlniri de afaceri
sau evadarea în natură,
pe drumuri puțin bătute.
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Viitorul

începe

Azi

oferă o gamă de propulsii amplă, care deja
cuprinde atât motorizări cu ardere internă,
cât și o variantă hibridă cu motor pe benzină de 105 CP și motor electric de 43,5 CP.
La acestea se adaugă noul Hyundai KONA
electric, care este oferit în variante cu 136,
respectiv 204 cai putere. Ambele dezvoltă
un cuplu de 395 Nm. Iar conform noilor standarde WLTP, sunt creditate cu autonomii
maxime de 289 km pentru motorizarea de
bază și 449 km pentru motorul mai puternic. Diferența de autonomie rezultă și din
faptul că modelul de bază este echipat cu o
baterie litiu-ion polimer de 39,2 kWh, în timp
ce modelul de top are baterie cu capacitate
de 64 kWh.
Această strategie a diversității întâmpină
necesitățile de mobilitate ale unui spectru
mai larg de clienți. Este un avantaj care
se reflectă și la nivelul ofertelor propuse

Autonomia
este cel mai arzător semn de întrebare
legat de automobilele electrice.
Dar modele precum Hyundai KONA
înclină ireversibil balanța în favoarea
automobilelor cu propulsii pur electrice.
Text: Alex Buțu  Fotografii: Hyundai
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de Hyundai în România. Prețurile de listă pentru Hyundai KONA
electric încep de la 40.163 de euro cu TVA. Însă, prin Programul
Hyundai 2020 acestea coboară până la 33.772 de euro, mulțumită
ofertei configurată de Hyundai Auto România. De asemenea, clienții
care se înscriu în Programul Remat 2020 pot beneficia de o reducere
până la un preț de bază de 22.922 de euro. Aceste stategii de prețuri
foarte atractive sunt completate de lista generoasă de dotări ale
modelului KONA electric.
Sunt oferite pachetele de echipare HIGHWAY și LUXURY+. Primul
include deja o multitudine de sisteme de asistare a condusului.
Sunt cuprinse pilotul automat, sistemul de asistență la urcarea
pantelor, sistemul de asistență la menținerea automată a benzii de
rulare, farurile cu sistem de asistență pentru faza lungă, sistemul de
atenționare a șoferului când acesta obosește sau nu este atent. În
mediul urban aglomerat își vor dovedi utilitatea atât camera video
posterioară cu predicție a traiectoriei, cât și sistemul Rear Cross Traffic
Allert care avertizează când se apropie un vehicul în timp ce KONA
execută o manevră în marșarier. Echiparea de bază HIGHWAY oferă
standard și numeroase dotări de confort și conectivitate, precum
climatizare automată, scaune față și volan încălzite, compatibilitate
Apple Car Play și Android Auto pentru smartphone și un ecran tactil
de 10,25 inch în centrul planșei de bord.
Pentru versiunea cu propulsie de 204 CP este disponibilă și
echiparea LUXURY+, care adaugă Head-Up Display, încărcare wireless
pentru smartphone, sistem audio Krell Premium și actualizări
gratuite pentru sistemul de navigație. Totodată, este completată lista
sistemelor inteligente de asistare a condusului. Pe lângă sistemul de
monitorizare a mașinilor din unghiului mort și funcția de avertizare
asupra limitărilor de viteză, echiparea LUXURY+ oferă sistemul
FCA (Forward Collision Avoidance), care detectează vehicule și
pietoni și poate inclusiv să decelereze automat pentru evitarea unei
coliziuni. În plus, este inclus și pilotul automat autoadaptiv. Acesta
funcționează de la 0 la 180 km/h, interval în care accelerează și
frânează automat, pentru a menține o viteză prestabilită și o distanță
sigură în raport cu vehiculele din față. Astfel, Hyundai KONA electric
decelerează odată cu traficul, până la oprire. Și reia automat rularea,
dacă staționează mai puțin de 3 secunde.
Prin toate aceste sisteme Hyundai KONA electric optimizează
atât siguranța, cât și confortul. Practic, KONA electric te învață cum
să conduci predictiv și responsabil. Un exemplu perfect în acest sens
este sistemul său de frânare regenerativă, care încarcă bateria mașinii
în timpul rulării. Acționând clapetele din spatele volanului, poți
alege între mai multe trepte pentru intensitatea decelerării. Implicit,

Hyundai KONA electric are
garanție de 8 ani sau 160.000 km
pentru bateria litiu-ion polimer.
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La stațiile de
100 kW, sunt
necesare 54 de
minute pentru
încărcarea bateriei
până la 80% din
capacitatea sa
maximă.

Încărcare rapidă. La o stație de 50 kW,
întâlnită comun și în România, sunt necesare 57 de minute
pentru ca bateria de 39,2 kWh a lui Hyundai KONA electric
să se încarce până la 80% din capacitatea sa. Pentru bateria
de 64 kWh sunt necesare 75 de minute pentru același nivel
de încărcare. Desigur, KONA poate fi cuplată și la priza
domestică. Și poți programa să se încarce când dorești, ca
să eviți orele de vârf. Totodată poți programa și reglarea
automată a temperaturii din habitaclu în timp ce mașina
este la încărcat. Astfel, vei folosi mai puțin sistemul de
climatizare în timpul mersului, salvând din resursele bateriei.
crește sau descrește și eficiența frânării
regenerative. De aceea, o calitate a mașinilor
electrice este faptul că pot fi conduse lejer
„doar cu o pedală“. Forța de decelerare este
suficientă pentru ca în numeroase situații să
nu fie necesară și apăsarea pedalei de frână.
În cazul modelului KONA electric, această
funcție intervine cursiv și natural, deoarece
sistemul de frânare regenerativă folosește
informațiile de la radarul care detectează
celelalte mașini și dozează automat
decelerarea în funcție de condițiile de trafic.
Nu în cele din urmă, poți frâna pâna la oprire
prin simpla apăsare prelungită a uneia dintre
clapetele de la volan.
Este o experiență nouă pentru plăcerea
de a conduce, prin care Hyundai KONA
electric definește era mobilității inteligente
într‑un mod responsabil.
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Star car

Inteligen}~

Mașina nu e doar un partener
de drum, ci o formă de
mobilitate conectată
la simțurile tale.

seduc~TOARE
ctualizarea tehnologică a
modelului M ercedes-Benz
Clasa E transformă experi
ența condusului într-o inter
acț iune inteligentă cu automobilul și cu
med iul înconjurător. Condusul devine o
experiență împărțită cu automobilul. Până
la viteze de 60 km/h, Clasa E urmează
automat traficul dinaintea sa. Se menține
singură între marcajele benzii de rulare și
păstrează distanța în raport cu mașina din
față. Se oprește cu traficul și reia deplasarea
odată cu acesta, dacă nu se staționează mai
mult de un minut.
Clasa E frânează automat pentru evitarea coliziunii cu vehicule sau cu pietoni,
precum și pentru a evita accidente când face
o manevră de întoarcere pe sensul opus.
Până la trei minute după ce a fost parcată
și i-a fost oprit motorul, Clasa E avertizează
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Text: Alex Buțu

Fotografii:
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Clasa E

sonor și vizual șoferul să nu deschidă portiera dacă se apropie auto
mobile sau bicicliști.
Abilitatea Clasei E de a monitoriza împrejurimile sale este
dovedită și de funcțiile de parcare automată și de camerele care
oferă o vedere în jurul său. Mai mult de atât, Mercedes-Benz Clasa
E impresionează prin felul în care prefigurează traficul și condițiile
de rulare pe care le va întâmpina. Adaptează din timp viteza, în
baza informațiilor de la sistemul de navigație și de la sistemul de
recunoaștere a indicatoarelor rutiere. Viteza este redusă automat
înainte de viraje, sensuri giratorii, intersecții, puncte de colectare
a taxei de drum, ieșirile pe bretelele autostrăzilor. Totodată, folosind informațiile despre trafic actualizate de navigație în timp real,
Clasa E știe că pe ruta sa va întâlni un ambuteiaj și reduce preventiv
viteza la 100 km/h, dacă șoferul nu decide altfel.
Grija pe care Clasa E o poartă față de șoferul său se regăsește
și în dotările de confort. Scaunul acestuia oferă masaj și face ajustări succesive pentru a combate oboseala. Versiunile cu propulsie plug-in hybrid au și un program dedicat unui scurt somn de
relaxare, cât timp mașina este la încărcat. Programul are trei faze:
adormire, somn și trezire. Exact cât să reiei condusul cu tonus bun!
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