
<b>Noutati AUTO BMW - Ibiza - Seat</b>
Masina pentru care s-a inventat o noua clasa: X3, noua stea de la BMW 
  
  Statutul de mare forta in industria auto impune in Bavaria, la sediul constructorului BMW, un stil
aparte. Toate produsele care ies pe banda uzinei germane sint din segmentul premium, de lux, indiferent
de clasa de care apartin. Ultima bijuterie a concernului BMW este modelul X3, un bolid care i-a facut pe
specialisti sa inventeze un o noua categorie: SAV (Sport Activity Vehicle). 
  
  X3 combina cu succes agilitatea remarcabila tipica pentru BMW cu versatilitatea de inalta clasa a unui
SUV veritabil. Dinamica ?rechinului"  a crescut la X3 si datorita spectaculosului sistem electronic
xDrive, cu ajutorul caruia tractiunea, care este permanent integrala, este transferata rapid intre cele doua
punti in functie de suprafata de rulare. De la aparitia sa pe piata romaneasca, petrecuta in urma cu o luna,
X3 a atras multe priviri admirative. 
  
  Cu ?Regele"  pe sosea 
  
  Manevrabilitatea noului model este remarcabila si iese in evidenta mai ales intr-un oras aglomerat ca
Bucurestiul, unde putinele locuri de parcare sint inguste ca o cabina de lift. ?Merg pe sosea si toata lumea
intoarce capul. Nu stiu la ce se uita mai degraba? La mine sau la masina?" , povesteste Gica Hagi, care
ne-a sprijinit la realizarea acestui drive-test. Ca imagine a ?Automobile Bavaria" , cel mai valoros produs
al fotbalului romanesc a primit cu placere sa conduca noul X3, dupa ce in prealabil isi ?facuse mina"  pe o
limuzina 735 si, in ultimul an, pe un bolid din noua Serie 5. ?Regele"  este extaziat de X3, mai ales ca ?nu
este nici mare, nici mic. E exact ceea ce-mi trebuia! Poate fi orice: masina sport, de familie, pentru
drumuri accidentate, dar si pentru oras?. 
  
  Merge pe sine 
  
  Datorita interactiunii cu sistemul DSC (control dinamic al stabilitatii), xDrive recunoaste din timp
efectele de subvirare inainte ca acesta sa devina sesizabil pentru sofer. Astfel, se creeaza senzatia ca
masina merge ca pe sine. Trebuie remarcat ca xDrive intervine si in altfel de situatii cum ar fi schimbarile
bruste de acceleratie. In cazul pantelor alunecoase, masina coboara singura, tractiunea si turatia motorului
fiind controlate perfect. 
  
  Chiar daca mai scund decit fratele X5, noul model BMW are un habitaclu de invidiat. Spatiul este mai
mult decit generos, iar componentele sint tipice pentru BMW: lux si sportivitate. 
  
  Caracteristici tehnice 
  
  Dimensiuni: Lungime: 4.565 mm; Latime: 1.853 mm; Inaltime: 1.674 mm; Greutate: 1.840 kg. 
  Motor: Capacitate cilindrica: 2.979 cmc; 
  Cai putere: 231; 
  Cutie de viteze: 6 rapoarte, tractiune integrala permanenta. 
  Acceleratie 0-100 km/h: 7,8 secunde; 
  Viteza maxima: 210 km/h; 
  Consum (benzina): urban: 16 litri/100km; mixt: 11,4 litri/100km; extra-urban: 8,7 litri/100km. 
  Pret de baza: 34.980 euro (fara taxe). 
  
  Ibiza, preferata in Marea Britanie
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  Pentru al doilea an consecutiv, Seat Ibiza a obtinut din partea prestigioasei reviste britanice de profil
auto ?What Car?" , premiul international ?Masina Anului 2004" . Acelasi model, Ibiza 1.2 cu cinci usi, a
cucerit anul trecut si titlul ?Supermini" , concurind alaturi de alte 18 modele. 
  
  Seat, 50 de ani pe roti 
  
  Seat a sarbatorit de curind cea de-a cincizecea aniversare a primului sau automobil, modelul 1.400, iesit
de pe linia de productie a Zonei Franca din Barcelona pe 13 noiembrie 1953. La vremea respectiva era un
produs de lux, anuntind succesul obtinut de produsele Seat peste ani. Productia acestei masini, dotata cu
un motor de 44 CP si care atingea o viteza maxima de 120 km/h, a continuat pina in 1964. 
  
  Acum o jumatate de veac, in uzina catalana lucrau peste 900 de muncitori, iar productia zilnica era de
cinci masini. In prezent, peste 14.300 de angajati, inclusiv personalul de la Centrul Tehnic Seat, produc in
fabrica de la Martorell peste 2.000 de unitati pe zi. Din 1953, Seat a produs peste 14 milioane de masini,
vindute in toata lumea, iar productia anuala este de 450.000 de unitati.
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