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N O U L  G L C

GLC| WLTP |consum de combustibil în regim mixt:5.2 -8.2 l/100km; emisii de CO2în regim 
mixt: 136-186 g/km[1];[1]Valorile indicate au fost determinate în concordanță cu metoda de 
măsurare prescrisă. Valorile indicate sunt “valorile CO2WLTP măsurate” în acord cu art. 2 nr. 3 
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153. Valorile de consum de carburant au fost 
calculate în baza acelor valori.

R E A D Y

F O R  E X P R E S S I O N

Descoperă exteriorul expresiv și modern,
designul interior cu materialele de înaltă calitate și echipările opționale,

precum linia AMG și grila radiatorului cu model Mercedes-Benz.
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Living

Calea digitală pe care dealerii de 
automobile au ales-o de câțiva 
ani este, în egală măsură, în 
alb și negru. În alb, deoarece 
mai mulți consumatori spun că 
sunt atrași de ideea confortului 
oferit de cumpărarea unei mașini 
de acasă, eliminând timpul 
petrecut la reprezentanțe. Iar 
dezvoltatorii de software aduc 
pe piață instrumente menite 
a face floare la ureche acest 
proces. Dar și-n negru, pentru 
că schimbarea, nu-i așa, nu 
a avut drept resort doar grija 
față de client. Ci realitatea. 
Mai exact, lipsa mașinilor 
din showroom. Cauzată de 
tranziția la vehiculele electrice, 
de testarea noilor strategii de 
vânzare, dar mai cu seamă de 
continua lipsă de stocuri, indusă 
de criza componentelor ori 
cea înregistrată pe lanțurile de 
distribuție. Să asistăm așadar la 

dispariția showroom-urilor? Nu, 
nu acesta-i viitorul. În schimb se 
impune o schimbare de strategie 
și orientarea către vânzarea 
omnicanal. Respectiv o investiție 
în tehnologia și procesele 
menite să ofere o experiență de 
cumpărare fără probleme pentru 
consumatori, indiferent dacă fac 
achiziții online, în magazin sau 
ambele. 
Da, experiența oferită clientului 
este cheia succesului. Iar 
producătorii trebuie să se 
orienteze către una legată de 
valorile mărcii. În timp ce 
dealerii, care, la modul ideal, ar 
trebui să facă parte din rețele 
francizate, să pună accent pe una 
superioară pentru oaspeți. Altfel, 
riscul este pierderea încrederii 
consumatorilor. Și, implicit, 
faptul că aceștia se vor orienta 
către concurență.

OPINION
Experiențele oferite clienților sunt cheia succesului
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Premiera serialului Masters of Sex 
(septembrie 2013) a dus la explozia 
căutărilor pe google a lucrărilor 
marilor maeștri și a picturilor 
realizate de aceștia în decursul 
timpului. Subiectul? Bineînțeles, 
temele goliciunii corpului uman și 
trimiterile (uneori nevinovate) către 
scenele de sex surprinse în cadrul 
acestor compoziții. Pentru această 
ediție, am ales să vă prezentăm 
modul în care maeștrii epocilor 
trecute au ales să exprime subtil 
conținutul sexual – îngropat adânc 
în operele lor. 

Și începem acest periplu cu o 
pictură care îi aparține artistului 
francez Jean-Honoré Fragonard, 
denumită “Le Verrou” (Încuietoarea) 
– o scenă aparent simplă de 
seducție. Gesturile celor doi 
amanți sunt dramatice și pline de 
afecțiune, în timp ce mâna lui se 
îndreaptă către încuietoare. Lumina 
puternică se concentrează asupra 

mișcărilor celor doi protagoniști, 
în timp ce ”încuietoarea” este un 
punct vizual important în cadrul 
compoziției. Limbajul corporal 
al protagonistei este un studiu al 
conflictului psihologic: “Nu! Vreau 
să spun Da! Nu!”. Totodată, patul 
vine să echilibreze compoziția, 
devenind un al treilea “personaj” al 
poveștii noastre. Poziționat în stânga 
tabloului, conul de umbră unde se 
află acesta nu atrage în mod evident 
atenția. Dar sensul său devine mai 
evident dacă pictura este studiată 
în amănunt. Faldurile sale sunt 
relaxante și primitoare, strălucind 
într-un roșu intens, așteptând parcă 
să “înghită” protagoniștii acestei 
scene. Ascunse de artist în faldurile 
de mătase ale așternuturilor și 
pernelor, observăm subtil formele 
unei femei pregătite pentru a face 
dragoste. În același timp, un fruct 
situat pe măsuța de lângă pat devine 
un alt punct vizual important al 
picturii, el fiind plasat în mod 

intenționat acolo.  Un alt artist care 
a inclus scene sexuale în operele sale 
este și Michelangelo Buonaroti, el 
reușind să “ascundă” simbolistica 
sexuală la vedere – în chiar clădirea 
principală a Sfântului Părinte 
(Vatican). Vechii maeștri erau 
adepții inserării actelor interzise 
din punct de vedere religios, cele 
mai naturale instincte umane luând 
deseori înfățișări ale personajelor din 
sfintele scripuri. Pe tavanul Capelei 
Sixtine, artistul a imortalizat-o pe 
Eva în timp ce primește de la șarpe 
o smochină. Este un păcat originar 
puternic sexualizat, dacă privim cu 
atenție personajul din stânga picturii 
și apropierea celor doi, imaginea 
fiind adesea ignorată (poate chiar 
neînțeleasă) de majoritatea celor 
care vizitează Vaticanul în fiecare an. 
Caravaggio este un alt artist care a 
înfățișat subtil scene cu tentă sexuală 
în operele sale. Un înger al picturii 
care ne-a arătat brutalitatea vieții, 
mascată totuși sub diferite forme 

LECȚII DE SEX
În viziunea marilor maeștrii!

sursă/foto: Wikipedia & www.huffpost.com

Caravaggio (John the Baptist, 1602)
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sexuale. Sunt scene care aduc aminte 
subtil cum Ioan Botezătorul strânge 
lasciv în brațe o oaie cu coarne, în 
timp ce un Cupidon pre-adolescent 
zâmbește mândru în mijlocul unor 
atribute ale culturii occidentale.

Un alt exponent al acestor opere 
de artă este Leonardo da Vinci. 
Artistul ne prezintă această latură 
în compoziția ”Buna Vestire”: este 
momentul când îngerul Gabriel 
anunță impregnarea Fecioarei 
Maria de către Dumnezeu. Este 
o reprezentare abstractă a sexului 
divin, demonstrând perfect nivelul 
psihologic al acestui eveniment. Este 
una dintre cele mai reprezentative 
opere legate de Buna Vestire, ținând 
cont că de-a lungul timpului au fost 
realizate sute de tablouri pe această 
temă. În mod obișnuit este redat 
spațiul (la nivel simbolic) pe care 
îl ocupă femeia în casă. Ulterior, 
un înger “anunță” sarcina acesteia 
printr-o ușă deschisă sau o rază 
de lumină trimisă de Dumnezeu. 

Da Vinci ne oferă o imagine a 
Fecioarei inclusă într-un peisaj 
vertical, dominat de diferite clădiri, 
în timp ce îngerul este aliniat la 
orizontala unui perete din piatră de 
nivel mediu. Gestica ni-l înfățișează 
aplecat în față, elementele formale 
spunând povestea. Este o ilustrare 
monumentală a sexului ridicat 
la nivel Divin – orizontalul se 
întâlnește cu verticalul – penisul și 
vaginul fiind aduse la cele mai pure 
forme abstracte. Geniul lui Da Vinci 
rezidă din simplitatea cu care el redă 
această perspectivă îndrăzneață. 
Capul penisului este reprezentat de 
suportul de carte și partea superioară 
a biroului, vizând direct pântecele 
Mariei. Încercați să-l îndepărtați 
și o să observați că ea pare mult 
mai disponibilă. Trimiterea sexuală 
este susținută de simbolistica 
basoreliefului prezent pe suportul 
biroului, aceasta indicând anatomia 
reproducerii feminine, puritatea și 
fecunditatea.

În fine, încheiem expozeul nostru 
cu un alt titan al picturii universale: 
Rubens. Artistul îi înfățișează pe 
Castor și Pollux răpindu-le pe fiicele 
regelui Leucip (cu care aveau să se 
căsătorească mai târziu). Privind 
atent, spațiul dintre cele două 
femei este o zonă de tensiune, mai 
mult decât putea fi contabilizat 
conturul corpurilor lor. Acțiunea 
este concentrată pe trăirile femeilor, 
acestea fiind plasate în mijlocul 
compoziției. Tensiunea indusă de 
artist creează o metaforă care stă la 
baza răpirii, artistul caracterizându-i 
pe bărbați drept solicitanți, în timp 
ce una din femei pare să se afle în 
extaz. Foarte posibil, aceasta pare să 
știe că urmează o căsătorie – poate 
era doar un semn al moravurilor 
zilei – dar pentru ochiul privitorului 
modern desprinderea dintre actul 
în sine și motivele personajelor este 
mult accentuată.

Caravaggio (The Incredulity 
of St. Thomas, 1603)

Michelangelo (The Sin of Adam & Eve, 
1508)

Rubens, (Rape of the Daughters 
of Leucippus, 1617)

Poussin (Jupiter & Antiope, 
1631)
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La începutul verii, Range Rover lansa 
în Islanda noul model Sport, vehiculul 
reușind ascensiunea impresionantă a 
unui deversor. Urcarea spectaculoasă 
a barajului Karahnjukar – cea mai 
mare construcție de gen din lume 
– a constituit un test de rezistență 
pentru noul model al mărcii 
britanice, care a făcut față cu brio 
torentului cu un debit de 750 tone 
pe minut. Și a reprezentat o dovadă a 
abilităților noii generații. Căci riscul 
pierderii demarajului era sinonim cu 
prăbușirea de la înălțimea de 90 metri. 
Jessica Hawkins, pilot-cascador în 
seria James Bond, s-a aflat la volan, 
demonstrând aderența, tracțiunea, 
performanța și echilibrul noului 
Range Rover Sport. Care bifa astfel 
o nouă bornă în seria de provocări 
depășite de SUV-ul performant de 
lux Land Rover. Urcarea-record a 

vârfului Pikes Peak din America 
de Nord, prima traversare oficială 
a deșertului „Empty Quarter” 
din Peninsula Arabică și o primă 
ascensiune a celor 999 de trepte 
către Poarta Raiului din China sunt 
câteva dintre recordurile doborâte 
de modelul Range Rover Sport de-a 
lungul anilor. Urcarea barajului a 
fost obstacolul final al traseului, de la 
baza văii până la vârf, care cuprindea 
o albie inundată, tuneluri lungi si 
abrupte si peretele deversorului cu 
un grad de înclinare de 40 grade. 
Ultima porțiune de 294 metri, cu 
apa curgând în cascadă pe o distanță 
de 90 metri, a oferit oportunitatea 
celui mai bun test al tracțiunii și al 
încrederii pilotului.
La scurt timp după această 
experiență, era anunțată și lansarea 
oficială pe piața din România a celei 

mai noi versiuni Range Rover Sport. 
Simbol al luxului sportiv, noua 
generație a SUV-ului performant 
este cel mai avansat model din 
gama Land Rover. Considerat a fi 
cea mai performantă generație din 
punct de vedere tehnologic, SUV-
ul îmbină prezența impunătoare cu 
manevrabilitatea instinctivă, prin 
intermediul unui mix avansat de 
tehnologii la nivel de șasiu. Gama de 
propulsoare (puternice și eficiente) 
include două versiuni cu 6 cilindri și 
motoare plug-in hybrid, care oferă o  
autonomie complet electrică de până 
la 113 km. Totodată, noul propulsor 
V8 Twin-Turbo (530 CP) oferă un 
sprint între 0-100 km/oră în doar 
4,5 secunde cu funcția Dynamic 
Launch activată. 

RANGE ROVER SPORT
Sportivitate la nivel off-road!

foto: Range Rover; www.tiriacauto.ro
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DON’T WORRY,   
LEASE HAPPY.

Oferte de leasing personalizate. Bucură-te de un  
întreg pachet  de beneficii adaptat nevoilor tale,   

acum cu 0% avans.

Descoperă beneficiile la 

Țiriac Auto

Mercedes-Benz 
Financial Services

GLA: Consum de combustibil combinat: max. 8.3 - min. 5.2 l/100 km | emisii CO2 combinate: max. 18.9 - min. 13.8 g/km ¹
¹ Consumul de curent și autonomia au fost determinate pe baza Regulamentului 692/2008/CE. Consumul de curent și autonomia depind de configurația autovehiculului.

- Contact Center: *4141, www.tiriacauto.ro 

Cu suprafețe netede, siluetă dinamică 
și profil ușor identificabil, Range 
Rover Sport iese în evidență prin 
calitățile de offroader. Concepția și 
construcția modelului se bazează pe 
elemente de protecție a mediului, 
cu impact ecologic pozitiv. Design-
ul oferă suprafațe netede, în timp ce 
silueta dinamică este evidențiată de 
formele robuste, care lasă impresia 
că este pregătit de drum. Interiorul 
cabinei este dominat de design-ul 
minimalist. Vehicul este dominat de 
Electrical Vehicle Architecture (EVA 
2.0) și acceptă numeroase tehnologii 
conectate, inclusiv Software 
Over The Air (SOTA). Sistemul 
infotainment Pivi Pro dispune de 
ecran tactil de 13,1 inch de înaltă 
rezoluție, poziționat în centrul 
tabloului de bord. 
Controlând totul, sistemul 
învață obiceiurile utilizatorului și 

personalizează în mod inteligent 
experiența de bord, devenind un 
asistent personal intuitiv. Cum 
Range Rover Sport este cea mai 
dinamică versiune a SUV-ului de 
lux, vehiculul este dotat cu tracțiune 
integrală iAWD. Astfel, mașina oferă 
clienților cele mai noi tehnologii ale 
mărcii, indiferent de tipurile de teren 
pe care aceasta rulează. “Momentul 
așteptat de clienți a devenit realitate. 
Suntem într-un grup restrâns de 
țări care au putut să prezinte noul 
model”, a spus Mihai Ivănescu 
(Director General Premium Auto). 
În privința motorizărilor, noul model 
va fi disponibil în versiunea plug-
in hybrid, cu autonomie electrică 
de circa 113 km. De asemenea, 
clienții au opțiune a variantei 3.0 l 
diesel MHEV (250 CP, 300 CP și 
350 CP), precum și motorizarea de 
3.0 l benzină MHEV, cu o putere de 

400 CP. Constructorul a anunțat și 
varianta 4.4 l V8 benzină (530 CP) 
– 0-100 km/oră în 4,5 secunde – cu 
Dynamic Launch activat. Conform 
reprezentanților mărcii, versiunea 
Sport pur-electrică urmează să se 
alăture gamei în 2024, conform 
strategiei de dezvoltare anunțate de 
Thierry Bolloré (CEO-ul Grupului). 
Vor fi disponibile versiunile SE, 
Dynamic SE, Dynamic HSE, 
Autobiography și First Edition. 
“Fără îndoială, versiunea reprezintă 
nu doar un vârf tehnologic, ci și 
materializarea noilor direcții de 
design a mărcii. Sunt detalii care atrag 
prin simplitate, rafinament și calitatea 
materialelor. Suntem convinși că 1855 
unități vândute anterior au pregătit 
terenul pentru continuarea vânzărilor 
într-un ritm ascendent”, a spus Mihai 
Ivănescu. 
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Pentru a înțelege ce înseamnă BMW 
M, ar trebui să ne întoarcem la anul 
1972. Este momentul când în scenă 
apare Robert A. Lutz (membru în 
Consiliul de Administrație BMW), 
un vânzător talentat care a adus 
motto-ul american “win on Sunday, 
sell on Monday” în Europa, nou 
înființata BMW Motorsport GmbH 
fiind însărcinată să-l transforme în 
realitate. Potrivit lui Robert A. Lutz, 
“o companie funcționează ca o ființă 

umană. Atât timp cât face sport, este 
în formă, bine antrenată, plină de 
entuziasm și performanță”. Având în 
vedere optimismul anilor 1970, când 
totul devenea mai rapid, momentul 
ales pentru lansarea companiei 
era unul mai mult decât perfect. 
Ulterior, pe măsură ce noua entitate 
se dezvolta, numele avea să fie redus 
la BMW M GmbH, adăugând 
adrenalină unei legende care nu și-a 
pierdut niciodată magia.

LEGENDA M
Cincizeci ani de BMW M!

sursă/foto: BMW/Concorso d’Eeleganza Villa d’Este

facebook.com/BMW.M
www.bmw-m.com

…………..…..

Mihai Leonard
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Povestea BMW M este una 
fascinantă, de-a lungul timpului 
fiind lansate modele care au devenit 
legendare. Unele chiar simboluri. 
Începutul este unul excelent, dacă ar 
fi să menționăm originalul: un 3.0 
CSL, model dezvoltat cu ajutorul 
Alpina și care era propulsat de un 
motor de 3.2 litri, distribuiți natural 
pe şase cilindri în linie, cu 206 CP. 
Însăși numele CSL – Coupé Sport 
Leichtbau (construcție ușoară) 
– confirmă ceea ce și-a propus 
constructorul: o mașină ușoară, cu 
o greutate proprie de doar 1.270 kg. 
Design-ul spectaculos este completat 
de datele de performanță, reflectate 
și în interesul clienților, BMW M 
reușind să vândă 167 de unități. 
Însă, superlativul apare în 1978, 
un vehicul devenit legendar printre 
pasionații mărcii și nu numai. Nu 
există nicio îndoială că BMW M1 
își are locul său în industria auto 
internațională și, mai ales, în inimile 
fanilor. Limbajul de design al lui 
Giorgio Giugiaro a fost cu mult 
înaintea epocii sale. Conceput inițial 
pentru curse, BMW M1 și-a făcut 
un nume în seria Procar, ca parte a 
programului de susținere a Formulei 
1. Totuși, ca orice poveste de succes, 
după numai 450 de unități vândute, 
producția acestui vehicul încetează 
în 1981.  Ajunși în zilele noastre, 
nu avem cum să nu menționăm 
aniversarea pe care marca a 
pregătit-o la Concorso d’Eleganza 

Villa d’Este, pe malul Lacului 
Como. Iar aici trebuie să remarcăm 
două spectaculoase vehicule: BMW 
M1 Procar (1979) și BMW M1 
(1981). O să începem cu primul, un 
automobil care ascunde sub capotă 
un adevărat pionier. M1 este privit 
ca un precursor al tuturor modelelor 
M, care au definit de atunci gama 
de vehicule cu performanțe rapide a 
mărcii BMW. Era o mașină care se 
remarca în multe privințe, un purtător 
de standard dacă putem spune așa. 
Aproximativ 50 de exemplare au 
fost produse, Campionatul Procar 
– desfășurat între anii 1979 și 
1980 – fiind considerat o etapă de 
încălzire pentru cursele de Formula 
1. Modelul prezent la Villa d’Este 
a fost unul dintre cele cinci care 
au concurat în această competiție: 
în 1979, Clay Regazzoni se alinia 
la start, urmat în 1980 de Carlos 
Reutemann. Supus unei restaurări 
amănunțite în 2005, autovehiculul a 
revenit la forma sa inițială. 

Fișă tehnică:
Model: BMW/M1 PROCAR (1979)
Tip vehicul: Coupé 
Coachbuilder: Trasformazione 
Italiana in Resine
Cilindri: 6
Capacitate: 3.500
Proprietar: Michael Hinderer 
(Germania)
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Cel de-a doilea vehicul omagiat 
la concursul de eleganță a fost un 
BMW M1 (1981), o mașină super-
sport care a scris istorie la vremea 
sa. Desenat de Giorgio Giugiaro, a 
fost produs în doar 453 de unități,  
vehiculul reflectând măiestria 
supremă a proporțiilor. Propulsat 
de un motor de 3.5 litri, M1 a fost 
ridicat rapid la statutul de cea mai 
căutată mașină de serie din Germania 
acelor timpuri. Modelul prezent la 
Villa d’Este a avut un destin aparte, 
el fiind descoperit cu numai șase ani 
în urmă într-un depozit din Sicilia – 
după trei decenii de obscuritate – cu 
un rulaj de numai 7.329 kilometri. 
A fost readus la viață de proprietarul 
actual cu ajutorul experților de la 
Trasformazione Italiana in Resine, 
Italdesign și Baur, fiind păstrate 
cât mai multe detalii posibile din  
structura originală.

Fișă tehnică:
Model: BMW/M1 (1981)
Tip vehicul: Coupé, 
Coachbuilder: T.I.R./Italdesign/
Baur
Cilindri: 6 
Capacitate: 3.453
Proprietar: Harrie van den Anker 
(Țările de Jos)
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Ediția din acest an a Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este a fost 
marcată de un amestec eclectic a 
celor mai frumoase și dezirabile 
mașini de colecție din lume. Sunt 
automobile care au trecut cu eleganță 
testul timpului, concurând pentru 
câștigarea titlului “Best of Show” 
oferit de BMW Group, patronul 
celui mai important concurs de 
frumusețe auto din lume. Amplasată 
pe malul Lacului Como, într-un 
cadru pitoresc, Villa d’Este ne aduce 
de aproape un secol – prima ediție 
desfășurându-se în anul 1929 – 
posibilitatea de a admira unele dintre 
cele mai spectaculoase vehicule 
care au fost produse vreodată. Cu 
o reputație construită în timp, 
grandoarea italiană a evenimentului 
s-a văzut până în cele mai mici 
detalii: începând cu chelnerii care au 
servit șampanie și băuturi răcoritoare 
pe terasa reședinței și până la eleganța 
yacht-urilor Riva care aduceau 
sau conduceau oaspeții prezenți 
la spectacolul auto. În decorul 
opulent – păstrat peste ani de BMW 
Group – organizatorii au decis să 
reîmprospăteze formatul, pasionații 
mașinilor clasice putând să se bucure 

de turul întreprins de concurenți 
între Milano și Cernobbio în prima 
zi a evenimentului.

La startul competiției s-au înscris 
51 dintre cele mai elegante și 
dorite mașini de colecție din lume. 
După trei zile de concurs, juriul 
a decis câștigătorul din acest an: 
un Bugatti Type 57 S a intrat în 
posesia prestigiosului trofeu “Best 
of Show”. Originar din Monaco, 
proprietarul Andrew Pisker este 
un pasionat al vehiculelor clasice, 
el fiind recompensat și cu un 
ceas  1815 Chronograph, oferit 
de A. Lange & Söhne.  Definiție a 
“clasicului”, mașina câștigătoare 
a fost produsă în anul 1937, în 
asociere de Bugatti și Carrosserie 
Vervooren, un cochabuilder cu 
sediul în Courbevoie (o suburbie din 
nord-vestul Parisului). Din câte se 
cunoaște, capodopera inginerească 
este una dintre cele patru 
decapotabile realizate de carosierul 
parizian. Simfonie a simplității, 
mașina se prezintă cu alură rafinată 
și proporții perfect echilibrate, care 
evidențiează liniile suple și elegante. 
Cu o istorie interesantă, vehiculul 

s-a prezentat la startul competiției în 
condiții impecabile, în ciuda faptului 
că a fost de-a lungul timpului în 
posesia a numeroși colecționari. 
Demn de menționat este unul dintre 
aceștia, un fost Vice-Președinte al 
constructorului General Motors, 
care a înlocuit motorul original (cu 
opt cilindri în linie) al modelului 
Bugatti cu un V8 provenit de la 
un autoturism Buick. Un sacrilegiu 
s-ar putea spune, chiar dacă istoria 
menționează că acest demers a avut 
drept scop “testarea autovehicului”. 
“Faptul că, după aproximativ patru 
decenii de la înlăturare, motorul 
original a apărut într-o căutare pe 
internet și și-a găsit drumul înapoi 
către mașină este cu siguranță un 
miracol al timpurilor moderne”, a 
menționat un reprezentant al BMW 
Group. Nu putem încheia materialul 
nostru fără a menționa și câteva 
dintre detalii tehnice ale mașinii. 
Astfel, Bugatti Type 57 S este un 
Cabriolet și beneficiar al unei motor 
cu 8 cilindri în linie și capacitate 
de 3.257 cc, tapițeria interioară 
fiind realizată din piele de cea bună 
calitate. 

BUGATTI TYPE 57 S
Câștigătorul Best of Show

sursă/foto: www.concorsodeleganzavilladeste.com

Fișă tehnică:
Tip vehicul: Cabriolet
Coach Builder: Carrosserie Vanvooren
Cilindri: 8
Capacitate: 3. 3257
Proprietar: Andrew Pisker (Monaco)
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FERRARI F40 LM 
Câștigătorul BMW M

sursă/foto: www.concorsodeleganzavilladeste.com

Fără pasiune, încredere în sine și 
curaj, pur și simplu inovația nu ar 
exista. Pentru mulți, aceste ținte 
sunt greu de atins. Nu și pentru 
Enzo Ferrari, în cazul căruia ele s-au 
dovedit a fi pietrele de temelie pe care 
a reușit să construiască un imperiu. 
Istoria mărcii începe în anul 1947, 
într-un moment în care Europa 
postbelică își începea lungul drum 
către prosperitatea economică și toate 
indiciile conduceau către o creștere 
inevitabilă a pieței auto de masă. 
Dar, în timp ce marii producători 
se întreceau în construcția unor 
facilități mari de producție, Enzo 
Ferrari a decis să urmeze o altă 
cale. Mica fabrică, inaugurată în 
Maranello, nu era concepută pentru 
producția de mașini în volum mare. 
De fapt, el avea în minte o singură 
mașină, modelul 125 S. Era un 
vehicul conceput pentru a câștiga 
curse, o declarație de misiune a 
lui Enzo Ferrari. Un model care 
simboliza dorința lui de a merge 
împotriva curentului și de a-și urma 
visele. Era un manifest nu doar 
pentru inovația tehnică, ci și pentru 
ambițiile de curse ale mărcii Ferrari, 

anul 1947 fiind momentul când a 
pus bazele faimoaselor victorii pe 
și în afara pistei de curse.  Devenit 
un constructor de succes, Ferrari a 
încântat de-a lungul anilor numeroși 
clienți sau fani, modelele produse 
la Maranello devenind un simbol al 
statutului. 
Regal al mașinilor clasice, Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este s-a dovedit 
a fi locul perfect de omagiere a 
faimosului constructor italian. 
Ferrari a ocupat un loc special în 
cadrul evenimentului, numeroase 
modele fiind prezente pe peluza 
hotelului. Printre ele, am regăsit și 
un câștigător. Ferrari F40, un model 
care avea să apară pe piață tot la o dată 
aniversară: în 1987, la împlinirea 
a 40 ani de la fondarea mărcii. 
La momentul apariției, vehiculul 
reprezenta genele producătorului 
sportiv de lux, el fiind și ultimul 
model creat cu implicarea lui Enzo 
Ferrari. S-a dovedit a fi un succes, 
cererea masivă reușind să convingă 
constructorul să producă 1.315 
mașini, mai mult decât era planificat 
inițial. În schimb, versiunea sport 
Ferrari F40 LM – dezvoltată de 

Michelotto SpA (Padova) – a fost 
una extrem de exclusivistă, seria 
bucurându-se de doar 19 unități. 
Ceea ce face ca mașinile F40 LM 
să fie unele dintre cele mai rare din 
lume. Construit în 1993, vehiculul a 
fost livrat în San Francisco (Statele 
Unite), ulterior el îmbogățind 
diverse colecții din Japonia. În jurul 
anului 2010, mașina a revenit în 
Statele Unite, proprietarii reușind 
să o restaureze până în cele mai mici 
detalii. Acest lucru este reflectat de 
mecanica excelentă a vehiculului, 
precum și de aspectul său general. 
Atuuri în plus pentru a se afla pe 
lista mașinilor câștigătoare anul 
acesta la Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este. Înscrisă în concurs la 
Clasa E, mașina a fost desemnată 
câștigătoarea prestigiosului Tropheo 
BMW M. În încheiere, se cuvine să 
menționăm și câteva detalii tehnice: 
Coupé-ul a fost produs în colaborare 
cu coachbuilder-ul Michelotto SpA 
(Padova) și echipată cu propulsor V8 
cu cilindree de 2.936 cc, proprietarul 
actual fiind  elvețianul Stefan Näf.

Fișă tehnică:
Tip vehicul: Coupé 
Coach Builder: Michelotto
Cilindri: V8
Capacitate: 2.936
Proprietar: Stefan Näf (Elveția)
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ASTON MARTIN BULLDOG 
Câștigătorul Coppa d’Oro

sursă/foto: www.concorsodeleganzavilladeste.com

Ediția Concorso d’Eleganza Villa 
d’Este (2022) a fost plină de 
superlative, printre modelele prezente 
numărându-se un spectaculos Aston 
Martin Bulldog. Modelul a debutat 
în 1979 ca mașină concept a mărcii 
britanice, menit să deschidă calea 
pentru o serie mică de vehicule 
sport, fiind totodată primul vehicul 
cu motor central al constructorului. 
Când Aston Martin a primit cererea 
unui client – care își dorea o mașină 
sport, cu o viteză de până la 320 
km/oră – proiectul a devenit unul 
atractiv.
Cunoscută inițial în interiorul 
companiei ca DP K9, platforma 
Bulldog era formată dintr-un cadru 
tubular central. Sub capotă a fost 
amplasat un propulsor V8 de 5,3 
litri, acesta fiind completat cu un 
turbo-compresor montat la mijlocul 
mașinii, puterea livrată fiind 650 CP. 
Mai mult, coupé-ul – cu o înălțime 
de doar 1,09 metri – a beneficiat 
de o caroserie în formă de pană, cu 
forme unghiulare și contururi plate. 
Forța era completată de caracteristici 
atrăgătoare, precum ușile tip-

pescăruș (acționate electric), panou 
ascuns pentru faruri și cabină 
confortabilă. Interiorul era dominat 
de furnir și piele Connolly, elemente 
de design care sfidau severitatea 
caroseriei cu muchii ascuțite. 
Profilul inimitabil al modelului 
Bulldog a fost prezentat pe 
numeroase coperți de reviste 
internaționale la vremea sa. Cu 
toate acestea, vehiculul nu și-a 
îndeplinit obiectivul fixat în 1979, 
viteza maximă atinsă la teste fiind 
de doar 310 km/oră. Cu un trecut 
tumultos, vehiculul a fost (re)adus 
la viață de pasionatul colecționar 
Phillip Sorofim. Fiindcă am avut 
posibilitatea să-l admir live, am 
căutat să aflu direct de la proprietar 
povestea acestui spectaculos vehicul. 
Astfel, aveam să aflu că imediat 
după achiziție, mașina a intrat într-
un amplu proces de restaurare, 
operațiunea fiind realizată Classic 
Motor Car (Shropshire, Anglia). 
Proiectul a necesitat aproximativ 18 
luni de muncă susținută, restaurarea 
fiind condusă de Richard Gauntlett 
(fiul fostului Președinte Executiv 

Aston Martin între anii 1981/1991). 
“Câștigarea unei competiții atât de 
prestigioase este o dovadă a muncii 
depuse de Classic Motor Car și a 
ingineriei vizionare Aston Martin. 
Următorea provocare este să duc 
mașina către cei 320 km/oră vizați 
încă de la momentul construcției, 
operațiune pe care o vom aduce la 
cunoștința publicului imediat ce va fi 
posibil”, a spus Phillip Serafim după 
câștigarea Coppa d’Oro. Prezent 
în competiția care reunește modele 
clasice și moderne, Aston Martin 
Bulldog a devenit cel mai tânăr 
participant care cucerește trofeul 
Coppa d’Oro. De altfel, privind 
acest vehicul, aveam senzația că 
abia a ieșit de pe linia de producție, 
detaliile sale fiind uimitoare. 
În final, nu-mi rămâne decât să 
menționez câteva caracteristici ale 
modelului: participant în Clasa G, 
coupé-ul a fost realizat cu sprijinul 
coachbuilder-ul Tickford și beneficia 
de un propulsor V8 și cilindree de 
5.300 cc.

Fișă tehnică:
Tip vehicul: Coupé
Coach Builder: Tickford
Cilindri: V8
Capacitate: 5.300
Proprietar: Philip Sarofim (Statele Unite)
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MERCEDES-BENZ 710 SS 
Trofeo Vranken Pommery

sursă/foto: www.concorsodeleganzavilladeste.com

Nu puteam încheia seria mașinilor 
câștigătoare la Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este fără a menționa și 
una dintre cele mai spectaculoase 
prezențe: un model Mercedes-Benz 
710 SS din 1929. Pentru a înțelege 
acest impresionant vehicul, trebuie 
să ne întoarcem în luna aprilie 
a anului 1929. Este momentul 
când mașina părăsește fabrica sub 
forma unui tourer, ceva mai târziu 
ea primind o caroserie sportivă și 
fiind introdusă în curse. La volanul 
mașinii – extrem de scumpe pentru 
epoca sa – îl regăsim pe Max von 

Arco-Zinneberg, care avea pe mână 
un bolid propulsat de un motor cu 
șase cilindri de 7.1 litri. În calitate 
de pilot, bogatul aristocrat a câștigat 
o serie de curse cu modelul 710 
SS, printre acestea numărându-se 
cele de la Gaisberg și Semmering. 
Ulterior, el a cedat mașina prințului 
de Leiningen, pentru ca, doi ani 
mai târziu, să ajungă în posesia lui 
Rittmeister von Mosch, înainte de 
a fi exportată în Statele Unite, ca 
parte a unei colecții private din Long 
Island. Dispărută zeci de ani, mașina 
revine în Germania în cursul anului 

2013, aici ea fiind supusă unui 
program intens de restaurare – întins 
pe zece ani – finalizat cu puțin timp 
înainte de inaugurarea ediției din 
2022 a Concorso d’Eleganza Villa 
d’Este. Câștigător la Clasa B – Trofeo 
Vranken Pommery – vehiculul de 
tip Rennsport Convertible a fost 
construit de Mercedes-Benz în 
anul 1929, el fiind propulsat de un 
motor cu șase cilindri și 7020 cc. 
Proprietarul actual este germanul 
Eric van Lammeren.

Fișă tehnică:
Tip vehicul: Rennsport Convertible
Coach Builder: Mercedes-Benz
Cilindri: 6
Capacitate: 7.200
Proprietar: Eric van Lammeren (Germania)

www.tiriacauto.ro
Call Center *4141

FORD ÎȚI DUBLEAZĂ
TICHETUL RABLA

Garanție complexă până la 
8 ani în limita a 160.000 km*
*Termeni și condiții în pagina de promoțțțţie tiriacauto.ro
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VILLA D’ESTE
Eleganță atemporală! 

www.villadeste.com

Como este locul unde revin cu plăcere an de an. Frumusețea orașului medieval 
și liniștea pe care ți-o oferă lacul este contrabalansată de una dintre splendidele 
reședințe înșirate – ca un șirag de perle – de-a lungul micuțelor orașe. Este 
vorba de Villa d’Este, una dintre cele mai renumite și somptuoase reședințe 
din zona Lacului Como. Transformată în hotel, Villa este o frumoasă lucrare 
de arhitectură a secolului al XVI-lea, o perioadă de maximă înflorire în istoria 
omenirii. Proiectată de Pellegrino Pellegrini – un faimos arhitect al epocii – 
Villa d’Este este înconjurată de un parc întins pe zece hectare, un loc unde 
poți admira Nympheum, Fântâna lui Hercule sau Statuia lui Telemah. 

www.concorsodeleganzavilladeste.com
Foto: BMW Group Classic
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Istoria vilei începe în anul 1560, 
atunci când demarează construcția, 
la comanda cardinalului Ippolito al 
II-lea d’Este, fiul lui Alfonso I d’Este 
– Duce de Ferrara. Cu o istorie 
tumultoasă, Villa traversează timpul 
– trecând în posesia unora dintre cele 
mai celebre nume ale Europei – până 
în anul 1872, atunci când începe 
transformarea ei în hotel de lux. 
Puține sunt hotelurile în lume care 
se pot mândri cu un parcurs atât de 
bogat, precum îl are Villa d’Este. 
Mai ales că în acest an reședința 
sărbătorește 150 ani de existență. 
O aniversare care s-a bucurat de 
o serie de evenimente speciale, 
meniuri și multe surprize, toate 
culminând cu o ocazie rarisimă: 
hotelul rămâne deschis până în 
luna ianuarie, găzduind festivitățile 
de Crăciun și Revelion. Este o listă 
întreagă de omagii aduse unui hotel 
care a inspirat unul dintre cele mai 
reprezentative evenimente auto din 

lume: Concorso d’Eleganza – Villa 
d’Este. 
Nici că se putea mai inspirată 
alegerea, ținând cont de numeroasele 
personalități care i-au trecut pragul 
– președinți, capete încoronate, 
sportivi de talie internațională 
sau actori legendari – frumusețea 
peisajului inspirând chiar și căsătorii 
celebre, precum cea a lui John 
Legend și Chrissy Teigen. O locație 
în care, de-a lungul timpului, au 
fost prezenți numeroși și rafinați 
oaspeți, atenția personalului pentru 
detalii fiind motivul de “a reveni” 
pentru mulți dintre ei. Fie că vorbim 
de barmanul care își amintește de 
băutura preferată sau de bucătarul 
care știe ce îi place fiecăruia dintre 
oaspeți, sunt detalii care contează și 
care te fac să visezi în permanență 
la acest loc fabulos. Și nu ne ferim 
să folosim astfel de cuvinte, ținând 
cont de eleganța și profesionalismul 
celor de aici. 



Sunt motive care l-au determinat 
inclusiv pe Lorenzo Riva – Creative 
Director-ul etichetei de modă 
Balenciaga în anii 1980 – să-
și desfășoare ședințele de creație 
aici, în locul mult mai titratului 
Paris, el organizând chiar și câteva 
prezentări de modă pe proprietate. 
“Villa d’Este este elegantă și foarte 
liniștită”, menționa designerul într-
un interviu acordat unei publicații 
de modă. “Este discretă. Când 
pășești în curtea reședinței, tumultul 
societății actuale rămâne dincolo de 
porți”. În conformitate cu aceste 
idei, era firesc ca marca premium 
BMW Group – prin patronajul 
subsidiarei BMW Classic – să decidă 
implicarea în organizarea celui mai 
titrat eveniment de mașini clasice din 
Europa. Cum la fel de firesc era să 
fim și noi prezenți aici, la tradiționala 
întâlnire cu pasionații de mașini 
clasice, obișnuință pe care o dorim a 
fi una de lungă durată. Mai ales că, 
în conformitate cu această reputație 
a eleganței și discreției, festivitățile 
de anul acesta – dedicate conceptelor 
și mașinilor de epocă – s-au suprapus 
cu aniversarea celor 150 ani de când 
reședința a fost transformată într-
una dintre cele mai căutate hoteluri 
de lux din lume. 
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De la lansarea din primăvara anului 
1929, cel mai prestigios concurs de 
mașini clasice din lume a devenit 
un eveniment de neratat pentru 
colecționarii de mașini. Alături de 
aceștia, entuziaștii din întreaga lume 
au expus o serie de vehicule cu o 
semnificație extraordinară pentru 
epoca de aur a design-ului auto. 
Plasată între anii 1929 și 1979, epoca 
marchează o perioadă în care mărci 
faimoase se prezentau cu caroserii de 
pionierat, majoritatea fiind lucrate 
manual de echipe independente 
de artizani. Anul acesta, accentul 
a fost pus pe glamour-ul anilor 
1970, în centrul atenției regăsindu-
se modelele BMW M (marcă care 
a aniversat 50 ani de existență) sau 

Ferrari cu ai săi 75 ani de excelență. 
Câteva zeci de vehicule istorice au fost 
expuse pe peluza din fața Villa d’Este, 
alături de șapte mașini concept și 
prototipuri. Cadrul a fost completat 
de arhitectura renascentistă a 
reședinței și grădinile italiene 
impecabile. Într-o adevărată Dolce 
Vita italiană, mulțimea participantă 
la eveniment a completat într-un 
mod elegant liniile vehiculelor de 
epocă: blazere perfecte croite pentru 
bărbați, pantaloni chino și ochelari 
de soare bine conturați, femei în 
rochii simple, care îmbrățișează într-
un mod elegant silueta, cu pălării 
cu boruri largi și eșarfe din cea mai 
bună mătase. 
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Sosiți din toate colțurile lumii, oaspeții s-au bucurat 
de frumusețea dezvăluită sub razele care mângâiau 
molcomele valuri ale Lacului Como. Cum prezența 
noastră este una constantă la acest eveniment elegant, 
punctul de plecare l-a constituit prezentarea oficială 
a celui de-al doilea exemplar al modelului Rolls-Royce 
Boat Tail. Dezvăluit oficial pe terasa hotelului Mandarin 
Oriental, într-o prezentare privată pentru presă și câțiva 
dintre cei mai notabili clienți ai mărcii, exemplarul a fost 
creat la comanda unui proprietar care a dorit să aducă 
un omagiu tatălui său, un colecționar de perle. De altfel, 
tema perlelor s-a regăsit în vopseaua exterioară a mașinii, 
aceasta fiind inspirată de scoici și sidef. 
Reveniți la Villa d’Este, am remarcat câștigătorul 
prestigiosului trofeu Coppa d’Oro – acordat de BMW 

Group celui mai frumos automobile înscris în concurs 
– un model Aston Martin Bulldog, vehicul deținut de 
colecționarul Philipp Serafim (Statele Unite). Trofeul 
rezervat segmentului concept-car-urilor și prototipurilor, 
decernat în urma votului publicului, a fost un hypercar 
Bugatti Bolide – prezentat de Achim Anscheidt – în timp 
de mult-râvnitul BMW Group Trophy – Best of Show a 
fost adjudecat de un Bugatti 57 S Cabriolet Vanvooren 
(1937), aflat în colecția monegascului Andrew Pisker. 
Nu-mi rămâne decât să invit – prin intermediul 
publicației noastre – să aflați detalii despre eveniment și 
în 2023, data aleasă de organizatori pentru desfășurarea 
concursului fiind 19/21 mai! 
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Să te gândești la vinuri fără o 
poveste este aproape imposibil. Nu 
aș fi crezut că o călătorie în mijlocul 
Transilvaniei avea să-mi producă atât 
de multă emoție, precum întâlnirea 
cu una dintre cele mai tinere crame 
din regiune: Liliac Winery. O emoție 
care are la bază descoperirea unuia 
dintre cele mai bune spumante din 
România, un produs realizat după 
metoda tradițională la Viena cu 
strugurii de pe dealurile molcome 
din jurul localității Batoș – județul 
Mureș. 
Povestea cramei începe cu cea a 
proprietarului său – Alfred Michael 
Beck, un arhitect de origine austriacă 
– cel care, ajuns cu diferite afaceri 
în zona localității Batoș, descoperă 
frumusețea dealurilor și a viilor 
tradiționale din regiune. Îndrăgostit 
de peisajele zonei, el decide să realizeze 
o investiție în zonă, achiziționând 
aproximativ 14 hectare de viță de 
vie. Țelul era de a produce vinuri de 
nișă, nu pentru mase. Vinuri servite 
alături de preparate culinare, ce 
pot fi consumate în restaurant, dar 
într-un cadru relaxat. Căci vinurile 
Liliac sunt vinuri ușoare, proaspete, 
revigorante.
Cu un plan conturat pe cinci ani și o 
investiție finală de circa 10 milioane 

euro, crama premium pornea la 
drum. O decizie importantă a fost 
alegerea numelui, creatorii austrieci 
ai domeniului dorind să consolideze 
legătura cu spiritul Transilvaniei și 
poveștile nescrise ale regiunii, Liliac 
fiind ales pentru a asocia emoția și 
povestea acestui brand tânăr. Căci 
liliacul este apărătorul viei – el 
zboara în cerc, deasupra plantațiilor 
și vânează dăunătorii care pot să 
apară pe întinsul acesteia.
Fiindcă povestea noastră are la bază 
un spumant, trebuie să mărturisesc că 
prima întâlnire cu acest vin – emoția 
menționată la început – se produce 
în 2017, atunci când am fost invitat 
să descopăr crama și produsele sale. 
Surpriza oferită de gazde a fost 
degustarea primului său spumant, 
oferit în premieră unei echipe de 
jurnaliști sosite pe dealurile cu viță 
de vie de la Lechința. O surpriză 
mai mult decât plăcută pentru mine, 
înțelegând rapid pasiunea depusă 
de vinificatori în obținerea unui 
spumant de calitate premium. Peste 
ani, emoția degustării spumantului 
Liliac a rămas aceeași, povestea 
noastră având ca punct de plecare 
o discuție purtată în această vară cu 
Miron Radić, Directorul General 
al Liliac Winery, acesta comparând 

spumantul obținut pe plaiurile 
Transilvaniei cu o “mașină din 
categoria premium”. O asociere 
forțată? Nicidecum, dacă ținem 
cont de procesele și know-how-ul 
care conferă calitatea acestui vin din 
gama superioară. Dar și cea a unui 
automobil premium. Și, pornind 
de la această premisă, atunci când 
mi s-a propus să descopăr Sparkling 
Private Selection by Liliac, mi-am 
spus că trebuie neapărat să-i găsesc o 
pereche pe măsură.
Așadar, un spumant vibrant, vinificat 
prin metoda tradițională. Vibrant? 
Cu o bogată tradiție în spate? 
Luxos? Cu siguranță, BMW 740Ld 
xDrive este un exponent perfect 
ale acestor valori. Vorbim despre 
o mașină germană, astfel că avem 
parte de o primă legătură. Apoi, 
Seria 7 reprezintă nivelul superior al 
modelelor BMW. Nu este de mirare 
că de-a lungul timpului a fost vedetă 
într-un film Bond, dar și în celebra 
serie “Transporter”. În plus, eleganţa 
pură şi experienţa multi-senzorială 
se îmbină în noul BMW 740LD 
xDrive, pentru a oferi o experienţă 
de condus premium, potențată de 
acel xDrive care îți oferă garanția 
unor clipe de excepție indiferent de 
condițiile de drum. În timp ce faptul 

LILIAC WINERY
Emoția spumantului transilvănean!

sursă: www.liliac.com
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că vorbim despre versiunea mai 
lungă, înseamnă că oferă ocupanților 
din spate spațiu suplimentar pentru 
picioare pentru un nivel de confort 
pe măsura materialelor și finisărilor 
de top, dar și a dotărilor ce sunt la cel 
mai înalt nivel. Findcă este un vârf 
de gamă, vehiculul oferă arenalină 
într-un mod elegant, precum bulele 
unui Sparkling catifelat.
Să ne întoarcem însă și la subiectul 
care a generat asocierea. Lansat în 
2018, spumantul Sparkling Private 
Selection by Liliac face parte dintr-o 
ediție dedicată restaurantelor 
premium și vinotecilor consacrate. 
Prezentat într-o sticlă elegantă, vinul 
arată încă de la început respectul pe 
care îl oferă producătorul clienților 
săi. Însăși design-ul etichetei 
transmite povestea mărcii și a locului 
unde este produs, o poveste a vinurilor 
albe pentru care Transilvania este 
renumită. Este un spumant îndrăzneț 
și elegant – cu o culoare galben/pai – 
care te întâmpină cu arome florale, 
miere și tartă proaspătă de lămâie, 
gustul intens de citrice fiind perfect 
completat de prospețimea notelor 
de măr. Sparkling White este facut 
doar din Fetească Albă, iar Sparkling 
Rose doar din Pinot Noir. Sparkling 
Private Selection by Liliac este un 
spumant care abia aşteaptă să-şi 
etaleze calităţile. Gustându-l, o să 
observați cum eleganţa soiului local 
este frumos completată de corpolenţa 
soiului franţuzesc, rezultatul fiind 
unul perfect echilibrat. 

SPARKLING BY LILIAC WHITE
Varietate: Fetească Albă
Podgorie: Lechința (Mureş)
Maturare: Pe drojdie 24/30 luni)
Dozaj: 12,0 Vol. %
Temperature servire: 6-8°C

DEGUSTARE
De o culoare galben-pai, cu bule fine și spumă delicată, 
note subtile de flori albe și patiserie. Poate fi servit ca 
aperitiv, cu scoici, fructe de mare și pește. Pentru o 
experiență transilvăneană se recomandă servirea cu Mangaliță.



39

Living

38

Prezentă în România prin Audio 
Forum, marca Focal le propune 
pasionaților sunetului de înaltă 
calitate căștile de ultimă generație 
Bathys. Realizate din materiale 
premium și sofisticate, cum ar fi 
carcasa din carbon forjat reciclat, 
noile serii ale căștilor Focal se 
remarcă prin eleganță, performanțe 
audio extraordinare și, mai ales, prin 
conectivitate Bluetooth® multi-punct 
de ultimă generație, care permite 
integrarea cu sisteme precum 
Amazon Alexa sau Google Assistant. 
Nu lipsește însă nici posibilitatea de 
a realiza conexiunea prin cablu, prin 
intermediul modului USB-DAC. Pe 
de altă parte, căștile Focal Bathys 
aduc în premieră funcționalități care 
permit anularea activă a zgomotului 
și aduc sunet de înaltă fidelitate, 
într-o configurație wireless, și cu o 

durată de ascultare activă de peste 30 
de ore.
Plecând de la aceste informații, am 
dorit să aflăm mai multe informații 
despre marcă, în sine, și modul cum 
aceasta este receptată pe piața locală. 
Astfel, la finalul lunii octombrie am 
făcut o vizită la Audio Forum – cel 
mai mare magazin audio-video din 
România – ocazie cu care am stat de 
vorbă cu Tiberiu Argint, persoana 
care conduce operațiunile companiei 
pe piața locală. Discuția noastră a 
avut ca punct de plecare calitatea 
sunetului, o componentă esențială 
în mediul urban contemporan, 
oferit de produsele mărcii Focal. 
Cunoscându-l pe Tiberiu, nu a 
fost nimic surprinzător să aflu că 
un sistem Focal Grande Utopia și 
amplificatoare Naim Statement – cu 
o valoare de piață de aproximativ 

500.000 euro – a fost deja 
achiziționat de o persoană fizică din 
Capitală. Un bun mesaj pentru piața 
sunetului de calitate, dacă ar fi să ne 
întrebați pe noi. Evident, am dorit 
să aflăm mai multe detalii și despre 
sistemul amintit. “Un monument 
tehnologic sau o sculptură acustică”, 
mi l-a descris, instantaneu, Tiberiu. 
Argumentându-și rapid opinia, 
amintind că acesta este caracterizat 
de elemente tehnice și estetice ieșite 
din comun. Un exemplu este faptul 
că tweeter-ul este realizat dintr-
un material întâlnit în mod special 
în industria spațială: beriliul. Sau 
faptul că acesta este completat de 
un woofer electromagnetic de înaltă 
eficiență, astfel că acest sistem audio 
permițănd peste 1458 de ajustări 
pentru personalizarea sunetului.

CĂȘTILE FOCAL
Tehnologie de ultimă generație!

www.ro.audioforum.eu
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Sunet detaliat
Evidențiind sunetul de înaltă fidelitate pe care îl oferă 
marca Focal la nivel internațional, căștile Bathys sunt 
sinonime cu calitatea, oferind două moduri de anulare al 
zgomotului. Primul mod este “Silent”, el fiind optimizat 
pentru călătoriile cu fond ridicat de zgomot. Cel de-al 
doilea, denumit “Soft”, este dedicat activităților de acasă 
sau de la birou. De asemenea, mai este disponibil un 
mod (Transparency) care permite receptarea sunetelor 
din imediata apropiere atunci când este necesar. În ce 
privește controlul căștilor, acesta este realizat cu ajutorul 
unor butoane ușor de utilizat, și, așa cum aminteam, 
de asistenții vocali Amazon Alexa și Google Assistant. 
Căștile beneficiează de un EQ reglabil, disponibil 
pentru personalziarea sunetului. Bine de știut, asistenții 
vocali, EQ-ul și alte setări sunt disponibile în aplicația 

special dezvoltată de Focal. Căștile se remarcă și printr-
un design ergonomic, care este potențat de utilizarea 
materialelor de calitate – precum magneziul, pielea 
sau aluminiul – construcția robustă oferind un confort 
remarcabil. O altă caracteristică importantă este culoarea 
elegantă și atemporală Black Silver, căștile Bathys fiind, 
cu siguranță, partenerul ideal de călătorie. 

Showroom-ul
În finalul materialului, nu putem să omitem unul 
dintre cele mai mari magzine audio-video din România. 
Ocupând o suprafață de peste 500 mp, showroom-
ul Audio Forum oferă pasionaților sunetului de 
calitate experiențe imersive de ascultare și testare a 
echipamentelor a peste 25 de mărci de top din segmentul 
premium.  
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Producătorul britanic de super-
caruri McLaren Automotive și 
APL, o marcă de încălțăminte de 
înaltă performanță, au creat o nouă 
gamă de produse sportive. O linie 
sportivă care se diferențiază prin 
design, performanțe, tehnologie 
și stilul construcției. Cu inspirația 
regăsită în mașinile McLaren, linia 
– denumită McLaren HySpeed™ – 
propune clienților un nou concept 
de pantof sport. Născute din inovație 
și tehnologie, piesele colecției aduc 
împreună două dintre cele mai 

prestigioase companii care realizează 
produse de înaltă calitate. Iar aici 
putem să menționăm tehnologia 
patentată Load‘N Launch® a etichetei 
Athletic Propulsion Labs sau super-
luxosul Speedtail al constructorului 
McLaren Automotive. Ca și în 
cazul super-mașinilor construite 
de McLaren, accentul este pus pe 
reducerea greutății, fiind astfel 
maximizată eficiența și experiența 
dobândită în domeniile lor de 
activitate de cele două companii.

MCLAREN & APL
Pantofi de înaltă performanță!

sursă/foto: www.athleticpropulsionlabs.com

facebook.com/mclarenautomotive
instagram.com/mclarenauto

www.cars.mclaren.com

…………..…..

Mihai Leonard



44

Colecția
Cinci tonuri de culoare – inspirate 
din nuanțele modelelor auto – sunt 
disponibile în alegerile clienților. În 
privința construcției, modelele APL 
| McLaren HySpeed™ dispun de o 
talpă intermediară segmentată (din 
trei piese) și elemente FutureFoam 
în față și spate. Acestea elemente 
sunt conectate cu ajutorul unei 
plăci din fibră de carbon (ușoare) 
pe toată lungimea pantofului. Talpa 
intermediară este infuzată cu azot și 
a fost proiectată pentru o capacitate 
de absorbție foarte mare a energiei. 
În plus, pantoful dispune de un toc 
din microfibră și sistem avansat de 
căptușeală alcătuită din trei piese. 
Talpa exterioară este și ea o referință 

la design-ul mașinilor McLaren, 
pe suprafața ei fiind dispusă o 
bandă inspirată din anvelopele 
concepute pentru viteză și aderență 
sporită. “Pentru noi a fost o plăcere 
să colaborăm cu APL la crearea 
produsului APL | McLaren HySpeed™. 
Această colecție întruchipează perfect 
viziunea McLaren, cât și filozofia de 
design APL. O marcă care a dezvoltat 
tehnologii speciale pentru acest pantof, 
traduse prin maximizarea confortul 
și experienței purtătorului”, spune 
Goran Ozbolt (Director Design 
McLaren Automotive). Pentru a 
ajunge în acest punct, au fost necesari 
doi ani de eforturi susținute, echipele 
de design dezvotând numeroase 
concept și tehnici de construcție. 
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Tehnica construcției
Au fost realizate diferite mostre și 
teste ample pentru a se putea crea cel 
mai performant pantof sport existent 
în acest moment pe piață. “De la schița 
originală și până la lansarea efectivă 
a produsului, au existat trei iterații 
ale tălpii intermediare, compușii 
dezvoltați special pentru aceasta fiind 
brevetați. În timpul construcției s-au 
folosit o varietate de materiale și peste 
cincizeci de eșantioane de culori. 
APL | McLaren HySpeed™ este cu 
adevărat un exercițiu de excelență 
în design și inovație, modelul de 
pantof fiind dezvoltat prin depășirea 
limitelor în materie de încălțăminte”, 
completează Goran Ozbolt. O altă 
mențiune vine din partea celor doi 
fondatori ai mărcii APL, Adam 
Godston și Ryan Goldston: “APL 
| McLaren HySpeed™ este punctul 
culminant al ultimilor ani de muncă 
dar, totodată, marchează începutul 
unei colaborări pe termen lung 
între cele două mărci”. Ținând 
cont de segmentul ocupat de cele 
două mărci, produsul urmează să 
fie livrat într-o cutie specială cu la 
fel de multe caracteristici precum 
pantofii înșiși. Cutia dispune de un 
sertar, manșonul exterior fiind o 
combinație de logo-uri McLaren în 
tonuri de Orange, Metalic și Black, 
interiorul cutiei fiind marcat de 
schița unui vehicul Mclaren pe șosea. 
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După aproximativ opt luni, aveam să 
revăd Lacul Como și împrejurimile 
sale. De data aceasta, spectacolul 
oferit de natură și mașinile clasice 
urma să se desfășoare la momentul 
tradițional, la finalul lunii mai. 
Firește, așteptările mele nu aveau 
cum să fie înșelate, ținând cont că 
majoritatea restricțiilor impuse de 
pandemia de Covid-19 erau (deja) 
ridicate. Un aspect observat (și)  în 
bucuria cu care oaspeții au întâmpinat 
evenimentul și, mai ales, de numărul 
participanților. De asemenea, 
deosebit de important, anul 2022 
este și unul aniversar pentru Villa 
d’Este, ținând cont că reședința 
sărbătorește 150 ani de la intrarea 
în circuitul turistic. Aniversare care 
s-a bucurat – pe parcursul anului – 
de o serie de evenimente speciale, 
meniuri și multe surprize, toate 
culminând cu o ocazie rarisimă: 
hotelul rămâne deschis până în 
luna ianuarie, găzduind festivitățile 
de Crăciun și Revelion. Povestea 
acestei ediții începe în primele zile 
ale lunii mai, atunci când am primit 
confirmarea oficială a acreditării de 

presă la prestigiosul eveniment. Cum 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este 
se află sub patronajul BMW Group 
Classic, am apelat la partenerul de 
mobilitate BMW România, prin 
amabilitatea lui Alexandru Șeremet 
(PR & Communication Manager-ul 
mărcii) fiindu-mi rezervat un model 
BMW 420d Gran Coupé. Un vehicul 
care s-a dovedit a fi alegerea perfectă 
pentru traseul urmat (dus/întors), 
ținând cont că am ales să merg spre 
St Moritz și Chiavenna, via Ehrwald 
și Landeck-Zams din Austria. Cum 
îmi stabilisem și câteva întâlniri 
extra-eveniment, am preferat un 
sejur mai lung – între 19 și 24 mai 
– participând inclusiv la prezentarea 
noului model Rolls-Royce Boat Tail. 
Călătoria a debutat cu punctul de 
ridicare al mașinii – Garching bei 
München (oraș renumit pentru 
institutele sale de cercetare) – 
familiarizarea cu vehiculul și 
semnarea actelor durând câteva 
minute, arătându-mi încă odată ce 
înseamnă eficiența germană. După 
care am pornit la drum cu acest 
autoturism de care nu ai cum să nu 

te îndrăgostești. Pur și simplu pot 
spune că a fost chimie de la prima 
“atingere”. Vehiculul – cu proporții 
și dimensiuni revizuite – este pus 
și mai mult în valoare de profilul 
Coupé. Design-ul a fost ajustat, 
mașina fiind în consonanță cu noile 
exprimări stilistice ale grupului, 
rafinamentul fiind ingredientul 
de bază al noului model. Impactul 
vizual este întărit de grila de mari 
dimensiuni, un detaliu care mie 
îmi place foarte mult, evidențiind – 
dacă mai era necesar – sportivitatea 
acestui model BMW. Aceasta 
impresionează prin dimensiuni, 
reușind să domine partea frontală a 
mașinii fără să-i diminueze eleganța. 
Nota suplimentară este dată de lipsa 
ramelor geamurilor și a mânerelor 
ușilor, adăugând liniei vehiculului 
atribute aerodinamice de excepție.
Pregătit de drum, mi-am setat traseul 
pe care urma să-l parcurg, acesta 
implicând traversarea München-
ului și, ulterior, cap compas către 
Garmisch-Partenkirchen și intrare 
în Austria, primul orășel mai 
important fiind Ehrwald. Sunt 

PLĂCEREA CONDUSULUI
BMW 420d Gran Coupé!

foto/prelucrare: Mihai Colonelu & Mihaela Beberechi
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escale importante, ținând cont că 
este un tronson de drum pe care îl 
parcurgi în mare parte pe autostradă. 
Iar aici ar trebui să fac o precizare. 
În această călătorie cu BMW 420d 
Gran Coupé nu am vizat elementele 
pe care le analizăm în cazul  unui test 
clasic, ci mai degrabă am căutat să 
strâng impresii legate de modul în 
care modelul se comportă în calitate 
de companion pe un traseu de șase 
ore, pe diverse tipuri de drum. 
Mai ales că, odată intrat în Elveția, 
peisajul s-a schimbat total. Am 
intrat pe segmente de drum înguste, 
cu numeroase serpentine, urcări și 
coborâri, ceea ce a solicitat atenția 
mea și calitățile mașinii, ținuta 
de drum fiind una impecabilă. Și, 
primele repere au fost navigația foarte 
bine optimizată, dar și confortul care 
au făcut ca ajuns la destinație să nu 
resimt deloc orele petrecute la volan.
Tracțiunea integrală este un atu 
pentru mașină, ținând cont și de 
traseul urmat, aceasta fiind dublată 
de amortizoarele ajustate electronic. 
În interiorul cabinei, scaunele sport 
– dotare standard alături de volanul 
îmbrăcat în piele – s-au dovedit a fi 
foarte comode. Motorizarea diesel 

răspundea prompt la accelerări, 
aceasta fiind conectată la o 
transmisie automată Steptronic, cu 
opt rapoarte, de ultimă generație. 
Propulsorul mi-a oferit 190 CP și 
un cuplu maxim de 400 Nm, valori 
suficiente pentru călătoria elegantă 
pe care o parcurgeam. Tehnologia 
MildHybrid – bazată pe un starter 
de 48V – intervenea atunci când 
plecam de pe loc sau acceleram în 
trafic, oferind un ajutor suplimentar 
la consumul de combustibil. Un 
detaliu care a contat în economia 
drumului, ținând cont că am parcurs 
aproximativ 2.000 kilometri cu un 
plin + 21 litri (alimentare necesară 
la revenirea în Germania), iar în 
momentul în care am lăsat vehiculul 
în garajul BMW mașina mai putea 
parcurge, cu combustibilul din 
rezervor, încă 350 kilometri. Sunt 
valori necesare a fi specificate, în 
condițiile în care am circulat cu acest 
autovehicul inclusiv în jurul Lacului 
Como. 
În privința direcției, aceasta s-a 
dovedit a fi extrem de precisă, 
reușind să-mi transmită o senzație 
de control deplin asupra mașinii. 
Trei programe predefinite – Eco 

Pro, Comfort și Sport – pot fi 
nuanțate de variantele de lucru 
ale transmisiei: automat normal, 
automat sport și manual. Firește, 
după cum specificam anterior, am 
parcurs traseul în proporție de 
98% în varianta Comfort. Ar mai 
fi de menționat și faptul că mașina, 
în ciuda faptului că debordează 
de energie, se manifestă într-un 
mod extrem de elegant. Un detaliu 
observat pe drumul către spledida 
Villa del Balbianello – locul uneia 
dintre întâlnirile mele – sau Lecco, 
trasee care mi-au oferit posibilitatea 
de a aborda diferite stiluri de condus. 
Nu pot încheia fără a menționa 
diferitele dotări ale mașinii, precum 
BMW Live Cockpit Professional cu 
display-ul de 10,25 inch, tableta 
centrală și conexiunile wireless 
pentru Android sau iPhone. De 
asemenea, aveam să întrerup liniștea 
munților cu ajutorul muzicii, mașina 
fiind beneficiara un sistem Surround 
Harman Kardon cu amplificator 
digital pe șapte canale și putere de 
peste 400 W, 16 boxe, asigurându-
mi una dintre cele mai plăcute 
experiențe audio. 
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Un veritabil autovehicul premium, 
compact, care îmbină spațiul 
și funcționalitatea, cu stilul și 
confortul, într-un mod unic 
pentru acest segment. Acestea sunt 
elementele definitorii ale Clasei T, cu 
care Mercedes-Benz Vans și-a extins 
portofoliul anul acesta. 
Noul autovehicul propus clienților 
este soluția ideală pentru cei care au 
nevoie de mai mult spațiu pentru 
activităţile de zi cu zi, precum și 
pentru cei care preferă excursiile 
de weekend sau activitățile sportive 
care necesită mai mult spațiu de 
depozitare. Și, de asemenea, pentru 
toți cei care acordă o mare atenție 
confortului și stilului.
Ușile glisante asigură îmbarcarea și 
debarcarea rapidă și opțiuni flexibile 
de încărcare. Design-ul modern, 
gama largă de echipamente de 
siguranță și conectivitatea sunt alte 
specificații pe care Clasa T le pune la 
dispoziția utilizatorilor.
Noua Clasă T este asociată cu 
uşurinţă oricărui membru al familiei 
Mercedes-Benz. Aspectul său se 
remarcă prin proporții echilibrate și 

un design atractiv al exteriorului, cu 
vizibile note premium. Autovehiculul 
combină caracteristicile exterioare 
compacte cu un spațiu interior 
generos. Clasa T dispune de cinci 
locuri și în curând va urma o variantă 
cu ampatament lung, cu până la 
șapte locuri.
Alte beneficii ale modelului Clasa 
T care simplifică viața de zi cu 
zi a familiilor și a pasionaților 
de agrement: pragul de încărcare 
poziționat mai jos, facilitează 
încărcarea obiectelor grele. Ușile 
glisante, cu deschidere largă pe 
ambele părți ale autovehiculului 
permit accesul confortabil în 
compartimentul din spate. Acest 
lucru le permite copiilor să urce și 
să coboare din autovehicul rapid și 
în siguranță, chiar și pe străzile și în 
locurile de parcare înguste. 
De asemenea, oferă utilizatorilor 
posibilitatea de a alege încărcarea din 
trei părți, inclusiv pe la hayon. Ușile 
glisante oferă o deschidere de 614 
milimetri lățime și 1059 milimetri 
înălțime. Bancheta din spate se 
rabatează, în dotarea standard, 

pentru a crea o zonă de încărcare 
plată a portbagajului. Acest lucru 
permite ca interiorul autovehiclului 
să fie adaptat, așa cum este necesar, 
la cerințe specifice. Compartimentul 
de bagaje este dotat standard cu 
hayon și lunetă încălzită. Ușa spate, 
cu deschidere dublă, este disponibilă 
opțional. Ambele secțiuni ale ușii pot 
fi blocate în poziția de 90 de grade și 
pot fi pivotate în lateral la un unghi 
de până la 180 de grade.
În ceea ce privește interiorul, 
Mercedes-Benz aduce un nou 
punct de atracție segmentului de 
autovehicule compacte, similar 
cu familia mașinilor compacte de 
succes. Aceasta atât grație alegerii 
materialelor, cât și a echipamentului 
standard: sistem multimedia MBUX 
cu ecran tactil de 7 inci și integrare 
smartphone, volan multifuncțional 
cu butoane Touch Control, aer 
condiționat, funcția KEYLESS Start, 
grup de instrumente cu display color 
de 5.5 inci, scaunul șoferului reglabil 
pe înălțime, un torpedou închis, 
capacul pentru portbagaj și buzunare 
pe spătarele scaunelor din față. În 

MERCEDES-BENZ CLASA T 
Soluția pentru o viață activă

sursă/foto: www.tiriacauto.ro
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plus, există iluminare interioară 
cu LED și, în funcție de linia de 
echipare, iluminare ambientală cu 
până la opt culori (linia Style și 
Progressive).
Sunt disponibile două linii de 
echipare, “Style” și “Progressive”, 
pentru o abordare individuală. 
”Style” se concentrează pe stilul 
rafinat, cu accente dinamice, în timp 
ce ”Progressive” pune și mai mult 
accent pe eleganță și echipament de 
lux. Clasa T este echipată standard 
cu sistemul de divertisment MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience) și 
al său concept de operare intuitiv, 
și este pregătită, din fabrică, pentru 
utilizarea multor servicii digitale de 
la Mercedes me connect. În plus, 
beneficiază, standard, de numeroase 
sisteme de asistență la conducere și 
șapte airbag-uri. 
Clasa T este disponibilă, la lansarea 
pe piață, cu un motor diesel și unul 
pe benzină, fiecare având două 
variante de putere. Motoarele cu 
patru cilindri se disting prin putere, 
chiar și în intervalul de turații joase 
și prin consumul optimizat. Pe lângă 
transmisia manuală cu șapte trepte, 
cele două variante diesel și cel mai 
puternic dintre cele două variante 
pe benzină sunt disponibile și cu 
transmisia automată cu șapte trepte, 
cu dublu ambreiaj (DCT).

Pentru mai multe informații scanează 
QR code 
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Cea mai recentă colaborare dintre 
Bugatti și Champagne Carbon 
– ƎB.03 Edition – este legată 
indisolubil de Bolide, una dintre 
cele mai spectaculoase creații ale 
constructorului francez. Rezultat 
al tehnologiei moderne, sticla din 
fibră de carbon – personalizată în 
două tonuri de culoare – conține un 
Blanc de Blancs Vintage puternic 
și expresiv, fiind perechea potrivită 
pentru vehiculul hypersport al 
mărcii franceze. Pentru că Bolide 
a fost concepută ca o mașină 
supremă: distilarea filozofiei mărcii 
în forma cea mai pură și autentică. 
O mașină produsă doar pentru pistă, 
spre deosebire de alte modele ale 
constructorului. Noua șampanie, 
ƎB.03 Edition, este rezultatul 
parteneriatului stabilit de Bugatti și 
producătorul francez Champagne 
Carbon în anul 2018. Creația de 
debut – ƎB.01 Edition – a apărut 
ca parte a sărbătoririi celor 110 
ani de existență ai mărcii Bugatti, 
aducând pasionaților un amestec de 
Chardonnay (90%) și Pinot Noir 
(10%), într-un ambalaj cu adevărat 
prețios: fibră de carbon cu tentă de 
culoare albastră. Având ca sursă de 
inspirație modelul Bolide, ƎB.03 
Edition oferă un ambalaj exterior în 
două tonuri de culoare – albastru/
negru – o premieră în cadrul colecției 
Champagne Carbon for Bugatti. În 
producția acestei spectaculoase sticle 
regăsim motivul “X” care domină 
atât partea frontală, cât și reversal 
modelului Bolide. Șampania – un 
Blanc de Blancs Vintage 2013 – este 
rezultatul unei ierni reci și umede, 
urmată de o primăvară răcoroasă și o 
recoltare târzie a strugurilor. Astfel, 
condițiile climaterice au dus la 
realizarea unui vin intens și proaspăt, 
cu o bună aciditate și un excelent 
potențial de învechire.

Menționând această ediție, Alexandre 
Mea (CEO-ul Champagne Carbon) 
a spus: “Această creație este o 
realizare uimitoare. Pentru prima 
dată am reușit să combinăm în fibra 
de carbon a sticlei două culori. În 
ceea ce privește șampania, este un 
Vintage 2013 care aduce cu sine 
arome inițiale de citrice și finiș de 
flori de primăvară. Gustul intens 
de citrice galbene este completat 
de note toasty și ierburi aromatice. 
Intensitatea inițială este urmată de 
o textură cremoasă și catifelată, în 
timp ce finișul dezvăluie note de 
aciditate”. “Cu siguranță, ƎB.03 
Edition va pune în valoare rețete 
delicate, precum Ceviche de Scoici, 
Sashimi cu Ton Roșu sau File de 

Saint-Pierre cu citrice”, adaugă 
Alexander Mea. În ce privește 
modelul Bolide, trebuie spus că 
acesta rezultatul suprem al filozofiei 
Bugatti “Form follows performance”. 
O abordare bazată pe construcția 
ușoară: totul este optimizat, nimic nu 
este de prisos. Un vehicul care aduce 
omagiu trecutului glorios al Bugatti 
în competițiile sportive ale anilor 
1920 – constructorul realizând unele 
dintre cele mai ușoare și agile mașini 
– într-o epocă dominată de modele 
puternice și grele. La final, trebuie 
să menționăm designul personalizat 
al ƎB.03 Edition, șampania fiind o 
completare perfecta pentru colecția 
unui pasionat al mașinilor Bugatti. 

CARBON    B.03
Șampanie inspirată de Bolide

foto/sursă: Bugatti; www.bugatti.com
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Whole in One. Golf & More 

Theodora Golf Club aniversează cu mândrie 5 ani de la înființare și de când jucătorii pasionați s-au bucurat de primele lor 
experiențe excepționale de golf. Cea mai spectaculoasă destinație premium a golfului românesc oferă trasee unice concepute 
de specialiști care au avut în mintea și în sufletul lor doar pasiunea dumneavoastră pentru golf.

De două ori câștigător al distincției BEST GOLF HOTEL decernată de International Hospitality Awards, Theodora Golf Club 
Whole in One. Golf & More este locul unde puteți trimite mingea pe unul dintre cele mai lungi terenuri din Europa: un mag-
nific par 6 lung de 735 m. Joacă-ți mingea pe 56 ha cu 6.518 m de teren de golf, cu 18 cupe (4 cursuri par 3, 10 cursuri par 4, 
3 cursuri par 5 și 1 curs par 6). O adevărată provocare tehnică pentru jucătorii de golf care caută senzaii tari!

Rezervări și informații: reservations@theodoragolfclub.ro 0258.701.004/0258.701.068 #discover      #explore      #repeat

ALĂTURAȚI-VĂ UNEI EXPERIENȚE SUPREME DE GOLF!




