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Bir kadın
beş otomobil

Otomobil ve moda bloggerı Ceyda
Akyol’u tarz sahibi kadınların seveceğini
düşündüğümüz beş farklı otomobil ile
bir araya getirdik. Bakalım MINI Cooper,
BMW 1 Serisi, Nissan Qashqai, Fiat 500
ve Volkswagen Beetle’ın hangi yönleri
onu cezbedecek...

G

ünümüzde yapılan araştırmalar toplumlardaki tüketimlerin
büyük çoğunluğunun kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Yiyecek-içecek alışverişleri, kıyafet, kozmetik,
ev tekstili ve ev eşyaları gibi birçok alanda kararları kadınlar veriyor.
Biz erkeklerin elinde bir tek evin otomobilinin hangisine olacağına
karar vermek kalıyor. Kalıyor demek aslına yanlış. Çünkü günümüzün stil sahibi kadınları artık otomobillerini alırken de kendi
tarzlarına uygun modelleri seçiyorlar. Otomobil markaları da kadınların bu karar mekanizmasını ele geçirmelerini hesaplayarak onlara
uygun otomobiller üretmeye başladı. Biz de günümüz trendlerine
uyarak kadınlara yönelik bir çalışma yapmak istedik ve tarz sahibi
kadınların beğeneceğini umduğumuz otomobilleri bir araya getirdik. Ünlü blogger Ceyda Akyol ise beş otomobilin de direksiyonuna

geçerek bir kadın gözüyle otomobilleri inceledi.
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Ceyda Akyol’un gözünden...
Fiat 500

Volkswagen Beetle

İnsan kirpiğini andıran far tasarımı çok sempatik

DSG şanzımanın kullanımı
oldukça konforlu

■ Yıllara meydan okuyan Fiat 500 her seferinde beni büyülemeye devam
ediyor. Biz kadınların önceliği tasarım olunca, Fiat 500’e karşı koymak
imkânsız. Rengarenk iç ve dış tasarımı müthiş bir pozitif etki yayıyor. İç
tasarımdaki donanım sadeliği ise tam bize göre. Malum pratik yapımız nedeni ile teknik detayları ve fazla tuşları pek sevmiyoruz. Dışarıdan ne kadar
minik görünüyorsa içi bir o kadar büyük ve geniş. Bu minikliğin sağladığı en
büyük avantajlardan biri ise tabii ki şehir içinde kolay park yeri bulabilmek.

■ İlk otomobilim Beetle’dı bu nedenle bende yeri hep farklıdır. Yaşayan
bir efsane, tam bir tasarım ikonu diyebilirim. Yüksek teknolojiyi bu ikonik
görüntüde birleştirmiş olması onu daha da çekici hale getiriyor. Dış
tasarımındaki renklerin, iç tasarıma yansıması oldukça şık. En sevdiğim
ise üç kollu direksiyon simidi, ayrı bir sürüş kolaylığı sağlıyor.. Kırmızı
rengine bayıldım!

MINI Cooper

Nissan Qashqai

Start/stop tuşunun
tasarımı oldukça şık

■ Retro otomobiller sınıfının en hızlısı sanırım. Kendisi mini ama sürüş
keyfi maxi... Bu minik tasarımda bu gücü hissetmek inanılmaz. MINI Cooper
ile saatlerce yol gidebilirim. Farklı sürüş modlarını denemenizi öneririm.
Güvenlik konusundaki hassasiyeti ise en etkileyici tarafı. Şehirde çarpışmayı
önleme sistemi ve aktif yaya koruma sistemi en etkileyici olanları.
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BMW 1 Serisi

Koltuk ısıtma donanımı,
soğuk havalarda
çok işe yarıyor

■ Yerden yüksek otomobillerle daha güvende hissettiğimi
itiraf etmeliyim. Bir çok otomobile göre daha yukarıda olmak ve
kaslı tasarım sanırım bana güven veren sebeplerden bazıları. Biz
kadınların her zaman büyük bir bagaja ve geniş iç kabine ihtiyacı
vardır. Özellikle kalabalık bir aileniz varsa ve çok seyahat etmeyi
seviyorsanız bu kaçınılmaz. Tabii ki olmazsa olmaz park sensörleri
ve geri görüş kamerası bizim için muhteşem donanımlar.

Joystick şeklindeki vites
topuzunun kullanımı pratik

■ Sportif tasarımı ve gösterişli LED farları oldukça etkileyici.
Kendi segmenti içendeki en konforlusu diyebilirim. Sürücü için her
şey düşünülmüş. 1 Serisi’nin bütün motor seçeneklerinde otomatik
şanzıman sunan Alman marka, hem sportif sürüş hem de konfor
arayan kadınları kendine çekmeyi başarıyor.
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