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test Nissan Juke 1.2 DIG-T 115 CP / VW Golf Edition 40

Neastâmpărat

Chiar și la 4 ani de la lansare, 
Nissan Juke continuă să di-
vidă publicul la fel de puter-

nic ca în prima zi. Este o mașină pe 
care ori o iubești din toată inima, ori 
o urăști din toți ficații, cale de mijloc 
nepărând să existe. Din fericire pen-
tru marca japoneză, acest crossover 
cu design nonconformist se bucură în 
continuare de popularitate și este, la 
ora actuală, al doilea stâlp al vânzări-
lor Nissan în Europa, după Qashqai. 
În consecință, faceliftul nu a urmărit 
să schimbe radical rețeta lui Juke, ci 
să o condimenteze ceva mai mult. 

La nivel estetic, faceliftul vine cu 
spoilere discret modificate, o grilă 
a radiatorului mai impunătoare și 
blocuri optice noi, care au adoptat 
tehnologia LED pentru luminile de zi. 
Carcasa oglinzilor laterale integrea-
ză acum lumini de semnalizare cu 
leduri, iar gama de jante a fost com-
pletată cu modele noi. Dar noutățile 
cu adevărat importante sunt legate de 

detalii, exteriorul putând fi personali-
zat în fel și chip, ceea ce evidențiază 
și mai mult stilul unic al lui Juke. De 
asemenea, paleta de culori pentru 
caroserie a ajuns la zece nuanțe, noi 
fiind sunlight yellow, ink blue și red.

Interiorul rămâne în mare la fel, 
principalele noutăți fiind trapa pa-
noramică și, în cazul versiunilor cu 
tracțiune față, creșterea volumului 
util al portbagajului până la 354 de 
litri. La nivel estetic, accentul cade 
tot pe posibilitățile de configurare, 
acestea fiind legate în special de 
cromatică. În materie de dotări, pe 
lângă interfața NissanConnect, care 
dispune de un ecran multifuncțional 
de 5,8 inchi și funcție Around View 
Monitor (afișează întreg perimetrul 
mașinii prin intermediul a patru ca-
mere video), este propus și sistemul 
de siguranță Safety Shield, ce inclu-
de avertizor pentru părăsirea benzii 
de rulare și în cazul identificării altor 
vehicule aflate în unghiul mort.

Propus în locul vechiului mo-
tor aspirat de 1,6 litri, noul turbo 
de 1,2 dezvoltă 115 CP și 190 Nm. 
Acesta asigură accelerații și reprize 
mulțumitoare la viteze mici și nici 
nu își dă în petic atunci când vine 
vorba despre consum, media fiind pe 
la 6,5 l/100 km.  Juke are și avantajul 
sistemului Nissan Dynamic Control, ce 
oferă trei moduri de conducere: Nor-
mal, Sport și Eco.  În ciuda centrului 
de greutate destul de ridicat, mașina 
prezintă un caracter oarecum jucăuș 
pe viraje, iar amortizarea denivelă-
rilor e mai mult decât decentă. Am 
apreciat inclusiv feedbackul bun al 
direcției și funcționare precisă a cuti-
ei de viteze cu șase rapoarte.

Juke continuă să fie ace eași 
pată de culoare a peisajului auto 
mult prea serios al zilelor noastre și, 
în ciuda caracterului controversat, 
este o mașină cu care poți să trăiești 
liniștit din toate punctele de vedere.
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Cristian Sterea

Designul nu diferă 
substanțial, dar există 
mai multe posibilități 
de configurare. Noul 
propulsor turbo de 
1,2 litri este silențios 
și răspunde bine 
la solicitări, fără a 
consuma prea mult.

c oncluzie

nissan Juke 1.2 DiG-T 115cP

Preț (euro)  18.690

Concurenți:   Peugeot 2008, Citroën C4 Cactus

Putere maximă (CP/rpm) 115/4500

0–100 km/h (s) 10.8

Viteză maximă (km/h) 178

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,6

Emisii CO2 (g/km) 129

Propulsie Benzină, turbo, L4, 1197 cmc, 
cuplu maxim 190 Nm/2000 rpm, cutie 
manuală cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Crossover cu 5 locuri. L x l x h:  
4135 x 1765 x 1565 mm. Ampatament:  
2530 mm. Volum portbagaj: 354–1189 l. 
Masă la gol: 1311 kg

DaTe Tehnice

axat în principal pe detalii și posibilități de configurare, faceliftul 
prin care a trecut Nissan Juke a adus și un propulsor turbo nou, 
cu cilindreea de 1,2 litri.

Versiunile 4x2 au un portbagaj 
simțitor mai încăpător.

Silențios și fâșneț la viteze mici, noul 
motor turbo de 1,2 litri se pliază 
perfect pe caracterul urban al mașinii.

Detaliile de design elaborate pun bine 
în valoare aspectul nonconformist.
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După 40 De aNi
Volkswagen marchează cea de-a 40-a aniversare a modelului său emblematic, Golf,  
printr-o ediție aniversară. În test, Golf Highline 2.0 tDi DsG.

VW Golf edition 40

Preț (euro)  34749

Concurenți:   Seat León, Ford Focus,  
 Honda Civic, Peugeot 308

Putere maximă (CP/rpm) 150/4000

0–100 km/h (s) 8.6

Viteză maximă (km/h) 212

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

Emisii CO2 (g/km) 119

Propulsie Diesel, 4/L, 1968 cmc, cuplu ma-
xim 320Nm/1750rpm, cutie automată DSG 
cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Hatchback cu 5 locuri. L x l x 
h: 4255 x 1799 x 1442 mm. Ampatament: 
2637mm. Volum portbagaj: 380–1270 l.  
Masă la gol: 1296w kg

DaTe Tehnice

Edition 40 este doar  
o versiune de echipare, 
practic tot ceea ce este 
mai bun la ora actuală 
pe Golf. Dar adevărata 
experiență se observă 
în modul cum lucrează 
toate aceste sisteme 
împreună.

c oncluzie

Jante pe 17 țoli și mici accente de design subliniază un model foarte bogat 
echipat. Driving Mode îl ajută pe șofer să-și adapteze mașina stilului propriu.

Frână de staționare electronică, 
tapițerie din două tipuri de material

a șaptea generație Golf intră 
ușor în ultima parte a vieții, 
Golf 8 fiind așteptat cel mai 

târziu în 2016. VW nu pierde însă 
ocazia de a a oferi „cel mai bun Golf 
al tuturor timpurilor“ sub forma 
unei echipări speciale, care include 
o vopsea specială și tapițerie dintr-o 
combinație de stofă, piele și Alcan-
tara. Versiunea de la care s-a pornit 
este bine cunoscuta echipare Highli-
ne și motorizarea 2.0 TDI de 150 CP 
împerecheată cu transmisia automa-
tă DSG. O combinație „ideală“ prin 
prisma bogatei liste de echipare, a 
performanțelor, a consumului redus 
– doar 4,5 l/100 km – și a confortului. 
Printre cele mai importante extrase, 
am găsit farurile bixenon cu ajustare 
dinamică a distanței de iluminare și 
funcție de iluminare în viraj, lumini 
de zi cu LED, lămpi spate de culoa-
re roșie închisă, cu leduri, jante cu 
un design special, „Singapore“, pe 
17 inchi, oglinzi exterioare rabata-
bile electric, cu iluminare în dreptul 

portierelor față, și un logo special, 
„Edition 40“, pe aripile din față. La 
interior, seria de echipamente pune 
accent pe eleganță și confort, în pri-
mul rând prin cromatică, dar și prin 
calitatea materialelor, luxul fiind 
cuvântul care definește cel mai exact 
cockpitul lui Golf 40. Confortul este 
amplificat de instalația de climatiza-
re automată Climatronic și de scau-
nele sport din față, tapițate parțial cu 
piele și încălzite. Un real ajutor vine 
din partea sistemului de acces fără 
cheie și a pornirii la buton, în timp ce 
pentru racordarea la lumea exterioa-
ră există chiar pachetul Confort, care 
include suport pentru telefon în coti-
era centrală, mufă USB și conectare 
la antena mașinii prin inducție fără 
fir. Sistemul multimedia dispune 
de ecran TFT tactil, cu diagonala de 
14,7 cm și senzor de proximitate (la 
apropierea mâinii, afișează bara me-
niului), interfață bluetooth, cititor de 
carduri SD și conector multimedia.

 Pentru un confort sporit în la con-

dus există un sistem de suspensie sport, 
trapă panoramică și volan încălzit,   
la care se adaugă sistemul de se-
lectare a modului de conducere, 
ce permite configurarea de că-
tre șofer a răspunsului direcției, 
accelerației, sistemului de climati-
zare sau a sistemului Adaptive Cru-
ise Control și a suspensiei adaptive 
în patru configurații prestabilite: 
Confort, Normal, Sport și Eco. În 
privința siguranței, cel mai im-
portant este sistemul proactiv de 
protecție care recunoaște situațiile 
potențial periculoase, strânge cen-
turile de siguranță ale șoferului 
și pasagerului și închide automat 
geamurile și trapa.

Dar, în ciuda acestui pachet 
de siguranță și confort demn de 
segmentul superior, nu am putut 
să nu remarc puntea spate ușor 
prea rigidă și cam zgomotoasă 
la trecerea peste denivelări. Însă 
performanțele etalate și plăcerea 
de a conduce un Golf într-o astfel de 


