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care este destul de restrictivă, și locurile de 
pe banchetă. Acestea din urmă beneficiază 
de un acces mai bun decât la Coupé, grație 
perechii de uși suplimentare, dar decupajul lor 
mic și deschiderea nu foarte largă, precum și pra-
gul înalt pot reprezenta anumite provocări pentru 
persoanele cu o mobilitate nu tocmai de sportiv. 
Bancheta propune o configurație cu 2+1 locuri și 
asigură suficient spațiu atât la nivelul capului, cât 
și al picioarelor. Mai mult, cele două locuri late-
rale, adânc profilate în banchetă, nu te lasă să te 
plimbi dintr-o parte în alta atunci când cel de la vo-
lan este hotărât să demonstreze ce poate mașina.

Deși, comparativ cu versiunea de caroserie 
sedan, locurile de pe banchetă nu sunt chiar ceea 
ce ar trebui să fie, portbagajul compensează prin 
utilitatea sa superioară. În primul rând, hayonul 
amplu, cu deschidere electrică oferită standard 
asigură un acces excelent, iar bancheta este ra-
batabilă și fracționabilă în raportul 40:20:40%. 
Cei 420 de litri disponibili situează Seria 4 Gran 
Coupé pe aceeași treaptă cu sedanul, dar princi-
palul avantaj vine de la faptul că volumul maxim 
total de încărcare ajunge la 1300 de litri, un re-
cord al acestui segment de nișă, conform spuselor 
oficialilor. Între noi fie vorba, în afară de Audi A5 
Sportback nici nu mai există alți concurenți cu 
acest format al caroseriei.

Ca dinamică, Seria 4 Grand Coupé respectă 
întru totul canoanele sportive ale mărcii, deși este 
mai greu cu aproximativ 60 kg față de Coupé și cu 
80 față de sedan. Trenul de rulare adaptiv, oferit 
opțional, reușește să schimbe evident caracterul 
mașinii, conferind în virajele abordate în viteză  
o stabilitate de invidiat pe modul Sport și un nivel 
al amortizării neașteptat de bun pe modul Com-
fort. Și asta în condițiile în care mașina de test 
era încălțată cu jante cu diametrul de 19 inchi și 
anvelope cu talon mic. Singura critică pe care o 
putem aduce se referă la zgomotele perceptibi-
le ale trenului de rulare pe drumurile extrem de 

proaste. Ca bonus, sistemul 4x4 xDrive asigură 
un plus de tracțiune atunci când aderența joacă 
feste, dar fără a afecta într-o manieră evidentă ca-
racterul dinamic vioi. Ca și la celelalte modele ale 
gamei, mașina comunică pe firul scurt cu cel de la 
volan, oferind un feedback excelent, iar repartiția 
masei pe punți este aproape echivalentă. 

Motorul versiunii 420d, un diesel cu cilin-
dreea de 2 litri și cu 184 CP are două fețe. Pe cei 
cumpătați îi mulțumește cu consumuri de invidiat, 
o medie sub 7 l/100 km fiind ușor de obținut, iar 
celor sportivi le oferă reprize viguroase. Transmi-
sia automată cu opt trepte marca ZF nu cred că mai 
are nevoie de comentarii, aceasta păstrându-și sta-
tutul de referință în domeniu. Totuși, caracterul cu 
accente exclusiviste al mașinii parcă ar fi impus un 
sunet ceva mai discret al motorului la turații mari.

Ca nivel de preț, doar 700 de euro despart cele 
două Coupé-uri ale Seriei 4, cel cu două și cel cu 
patru uși. Față de sedan, diferența de preț crește 
la peste 3000 de euro, dar și nivelul dotărilor stan-
dard este altul. Oricum, indiferent cum ai privi 
problema, Seria 4 Gran Coupé își justifică pe de-
plin pretențiile prin aspectul excepțional, pe care îl 
livrează la pachet cu o utilitate mulțumitoare. 
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Personalitate multiPlă

BMW 420d xDrive Gran Coupé

Preț (euro)  46.531

Concurenți:   Audi A5 Sportback         

Putere maximă (CP/rpm) 184/4000

0–100 km/h (s) 7.5

Viteză maximă (km/h) 229

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,8

Emisii CO2 (g/km) 127

Propulsie Diesel, L4, 1995 cmc, cuplu maxim 380 Nm/ 
1750–2750 rpm, cutie aut. cu 8 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie Coupé cu 4+1 locuri. L x l x h: 4638 x 1825 
x 1404 mm. Ampatament: 2810 mm. Volum portbagaj: 
480–1300 l. Masă la gol: 1685 kg

Date tehniCe

Putând fi privit ca un coupé cu 
suficient simț practic sau ca un 
sedan mai elevat, Seria 4 Gran 
Coupé propune într-un nou 
format aceleași caracteristici 
tipice BMW: sportivitate, caracter 
premium, eficiență, tehnologii 
moderne și, în cazul trenului de 
rulare adaptiv, chiar confort. 

C onCluzie

Chiar și cu ajutor din partea colegilor, accesul la 
locurile din spate este destul de restrictiv.

În privința portbagajului, Seria 4 Gran Coupé este 
mai practică decât varianta sedan a Seriei 3. 


