
Condițiile de iarnă autentică – drumuri aco-
perite de zăpadă bătătorită, rampe și pante alune-
coase, plus temperaturi de minus 20 de grade – nu 
au pus niciun fel de probleme mașinii care dispune 
inclusiv de o generoasă gardă la sol. Direcția elec-
tromecanică având o demultiplicare fină îi oferă 
un feedback bun șoferului chiar și pe suprafețe 
mai puțin aderente, abordarea virajelor fiind 
„asistată“ de sistemele electronice care intervin 
discret, dar eficient. Practic, acestea preiau sarci-
na diferențialului autoblocant, ajutând la urcarea 
fără probleme pe zăpadă. 

 Suspensiile oferă o amortizare bună, fiind evi-
dent setate pentru confort, deși, dacă mașina este goa-
lă, spatele se dovedește rigid și zgomotos la trecerea 
peste denivelări transversale pronunțate.  Și, cu toate 
că este o mașină de familie echipată cu un decent 
diesel de generație nouă, 218d de 15 CP și 330 
Nm, Active Tourer dispune de o doză latentă de 
sportivitate pronunțată, dar și de sisteme care aju-
tă la economisirea carburantului, grupate sub sin-
tagma BMW EfficientDynamics. Cel mai mult mi-a 
plăcut însă etajarea și rapiditatea cutiei de viteze 
automate cu opt trepte, schimbarea manuală, prin 
intermediul padelelor, fiind complet inutilă. Ori-
cum, șoferul poate alege între modurile Eco, Con-
fort și Sport, în cel din urmă caz cutia schimbând la  

o turație mai ridicată și ceva mai rapid, concomi-
tent cu întărirea direcției și scurtarea răspunsului la 
accelerație. Și nu am putut să nu remarc, în timpul 
deplasării ceva mai alerte, calitatea și susținerea 
oferită de scaune – în opinia mea, printre cele mai 
bune din tot ce a apărut pe piață în ultima vreme.

O bună bucată de drum, am privit indicațiile 
despre călătorie pe noul head-up display cu ecran 
propriu, dar, pe timp de zi, după o perioadă, acest 
sistem mi s-a părut destul de obositor și mult 
mai puțin practic decât, să-i zicem, head-up-ul 
tradițional, care proiecta informația undeva la  
2 m în fața mașinii, în raza vizuală a șoferului. 
Dar, în rest, toate sistemele sunt intuitive și ușor 
de învățat, cu comenzi dispuse ergonomic și căro-
ra nu prea ai ce să le reproșezi.

În concluzie, BMW Active Tourer își păstrează 
nota de dinamism nealterată chiar și în condiții 
de drum mai puțin prietenoase și demonstrează 
că BMW nu a lăsat nimic la voia întâmplării – ma-
teriale de calitate, finisare pretențioasă, gadgeturi 
tehnice de ultimă generație, precum cameră pen-
tru mers înapoi, hayon electric, banchetă rabata-
bilă electric și multe alte noutăți pentru acest seg-
ment, care amplifică luxul oferit la bord și mai ales 
confortul și comoditatea în utilizare.
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Știți cum se spune: „Prima 
dată e ca niciodată“. Abia de 
a doua oară, începi să simți 
cu adevărat calitățile, dar și 
neajunsurile unei mașini. Dar 
BMW Active Tourer nu are de ce 
să se teamă – fie vreme bună, 
fie vreme rea, este confortabil, 
sportiv, încăpător, dinamic și 
bine echipat!

c oncluzie

Câteodată, este destul de rece la „biroul“ nostru!

Eco sau Sport, șoferul poate alege modul de lucru al motorului, cutiei, 
accelerației și răspunsului direcției. O notă bună pentru sportivitate.
Noul head -up display este însă dificil de utilizat pe timpul zilei.

BMW 218d Active Tourer 

Preț (euro)  30.628

Concurenți:   Mercedes B-Class, VW Golf Sportsvan, Ford C-Max

Putere maximă (CP/rpm) 150/4000

0–100 km/h (s) 8.9

Viteză maximă (km/h) 210

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,1

Emisii CO2 (g/km) 109

Propulsie Diesel, L4, 1995 cmc, cuplu maxim 330 Nm/1750–
2250 rpm, cutie automată cu 8 trepte, tracțiune față

Caroserie MPV cu 5 locuri. L x l x h: 4342 x 1800 x 1555 
mm. Ampatament: 2670 mm. Volum portbagaj: 468–1510 l. 
Masă la gol: 1485 kg

DATe Tehnice

Cu siguranță, unele dintre cele mai bune scaune din 
acest moment, atât în față, cât și în spate
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