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diagonală de 6,5 inchi, care are însă un preț 
relativ piperat – 1486 de euro. Mai degrabă, 
noi am opta pentru farurile bixenon cu ilumi-
nare dinamică, pe care le-am testat pe timp de 
noapte și care merită toți banii (1685 de euro).  
O altă dotare foarte utilă s-a dovedit a fi came-
ra de marșarier (209 euro) împreună cu senzo-
rii de parcare. 

Motorul 2.0 TDI cu transmisia DSG cu 
șase trepte reprezintă configurația ideală, cu 
condiția să nu vă uitați la preț. Grupul moto-
propulsor oferă performanțe excelente pentru  
o mașină de familie, iar consumul se situează în 
limite decente. În afara orașului,  noi am obținut 
o medie de 6,2 l/100 km, dar în mediu urban, con-
sumul a urcat totuși spre 8,5. Țineți însă cont că 
aceste cifre au fost obținute în condiții de iarnă,  
cu motorul având mai puțin de 2000 km rulați. 
Propulsorul respectă acum normele Euro 6, 
ceea ce înseamnă că e scutit de la plata taxei 
de poluare, un avantaj financiar ce merită luat 
în considerare la achiziție. Punctul său forte 
de necontestat este însă rafinamentul pe care 
îl promite în funcționare. Cutia DSG schimbă 
treptele aproape imperceptibil și o nimerește, 
în cele mai multe cazuri, exact pe cea de care ai 
nevoie. Trenul de rulare îmbină în mod fericit 
confortul cu latura dinamică, iar direcția elec-
trică oferă un feedback peste ceea ce întâlnim la 
concurență. Acestea fiind spuse, ținuta de drum 
este neutră în general, iar ESP-ul intervine pro-
gresiv, fără a oferi reacții surprinzătoare pentru 
șofer. Când vine vorba de configurații, Jetta are 
însă un dezavantaj major față de Golf, pentru că 
nu poate fi dotată cu excelenta tracțiune inte-
grală 4Motion, așa că va trebui să vă mulțumiți 
cu tracțiunea față. Comportamentul rutier bun 
se datorează și faptului că suspensia spate este 
independentă, specific platformei mai vechi, 
de Golf VI. Pentru Golf VII, cu platforma nouă, 
MQB, acest tip de suspensie multilink e oferită 
doar pentru motoarele de peste 150 CP. 

Gama de motorizări este ceva mai restrân-
să decât în cazul lui Golf. Lipsește propulsorul  
1.2 TSI de 85 CP, ceea ce e un lucru bun, pentru 
că Jetta este totuși mai mare și mai grea decât 
Golf, însă și în partea superioară a plajei de pu-
teri există restricții semnificative. Astfel, cel mai 
puternic motor ce poate fi comandat are 150 CP.  
Există două opțiuni aici – 1.4 TSI și 2.0 TDI. 

Lipsește din ofertă, în mod surprinzător, die-
selul de 1,6 l, care ar fi fost o alternativă foarte 
bună la versiunea de 110 CP a lui 2.0 TDI, care 
încă se găsește la vânzare. Este disponibilă și  
o versiune 1.4 TSI de 125 CP, ce poate fi coman-
dată inclusiv cu cutia de viteze cu dublu am-
breiaj. Chiar dacă prețul de aproape 30.000 de  
euro al versiunii de test pare foarte mare, se 
poate configura cu ușurință o versiune cu mo-
torizare medie ca putere (1.4 TSI sau 2.0 TDI de  
110 CP) cu un preț mai mic de 20.000 de euro. 
Un avantaj față de mulți competitori îl reprezin-
tă garanția de 4 ani sau 120.000 km oferită pen-
tru toate modele Volkswagen. 

Chiar și echiparea de bază, denumită Select, 
vine cu dotări generoase. Vorbim aici de clima-
tizare automată Climatronic, radio-CD cu opt 
incinte acustice, pachet complet de siguranță 
(ABS, controlul tracțiunii, ESP și șase airba-
guri), asistent la pornirea în rampă și geamuri 
electrice în față. 

Text: Alexandru Gugoașă

Foto: Radu Chindriș

Scaunele din față au susținere laterală bună și 
reglaj lombar, foarte util la drum lung.

VW Jetta 2.0 TDI DSG

Preț (euro)  25.754

Concurenți:   Mazda3, Renault Fluence, Škoda Octavia

Putere maximă (CP/rpm) 150/3500

0–100 km/h (s) 8.9

Viteză maximă (km/h) 218

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,5

Emisii CO2 (g/km) 120

Propulsie Motorină, L4, 1968 cmc, cuplu maxim 340 Nm/ 
1750 rpm, cutie DSG cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Sedan cu 5 locuri. L x l x h: 4659 x 1778 x  
1482 mm. Ampatament: 2651 mm. Volum portbagaj: 510 l.  
Masă la gol: 1448 kg

DaTe TehnIce

Noua Jetta se prezintă de fapt 
ca un facelift destul de amplu al 
generației lansate în 2011 și fabrica-
te în Mexic. Designul schimbat și 
echipamentele suplimentare sunt 
principalele modificări. Prețurile, 
deși mai mici decât în cazul lui Golf, 
rămân relativ mari, în special dacă 
discutăm de versiuni bine echipate. 

c oncluzIe

Motorul 2.0 TDI este opțiunea cea mai bună, fiind 
oferit în două trepte de putere, 110 și 150 CP.

Portbagajul are o formă regulată și un 
volum de încărcare care ajunge la 510 l.


