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Rydéns nya bilhall
öppnar inom kort! Grönnäs 0303-33 60 87/0303-33 61 20

s e a t . s e

|

* SEAT Prislån 36 mån, 30% kontant, 45% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar 07-03-26, uppl. och aviavgift (autogiro) tillkommer (eff. rta 6,56%).  SEATs finansieringslösning för dig som privatperson. 
Du väljer den SEAT-modell som passar just dina behov och betalar 1% av bilens pris per månad. Enkelt, tryggt och bekvämt! Välkommen till din SEAT-återförsäljare så berättar vi mer.  

SEAT Ibiza 1,4 Sport 85 hk. Blandad körning 6,5 l/100 km, CO2 155 g/km. Miljöklass 2005. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service® Mobility. 
Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar av modellerna SEAT Ibiza 1,4 Sport  85 hk och SEAT Cordoba 1,4 Sport 85 hk. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Förverkliga din bildröm i sommar!
Provkör 

innan 13 maj! 
Vinn sommarens

hetaste solglasögon,
värde ca 1.250 kr

Drömmer du om att möta sommaren i en helt ny och 
fräsch bil? Då är SEAT Ibiza bilen för dig. Den är full av
energi och entusiasm, något som kommer smitta av sig på både 
dig och din omgivning. Just nu finns SEAT Ibiza 1,4 Sport för 
omgående leverans hos din återförsäljare. Provkör redan idag 
och upplev känslan av upprymdhet – till ett pris som är 
nästan oslagbart! 

SEAT Ibiza 1,4 Sport

från 118.500 kr 
eller 1.185 kr/mån*
Rikligt utrustad med bl.a. helautomatisk klimatanläggning, 
5 dörrar, ESP, ABS, 16" lättmetallfälgar, sportratt i läder, 
sportstolar, 4 krockkuddar, fjärrstyrt c-lås och elhissar fram.

Vi befinner oss i ett underbart 
sagoslott med tinnar och torn. 
I Eastnor Castle har storfil-
mer som Dracula och Harry 
Potter spelats in, vilket inte 
förvånar oss. Det är bara blo-

diga vampyrtänder och eld-
sprutande drakar som saknas 
för att göra filmerna kom-
pletta. Men det är inte därför 
vi här, i trakterna ligger även 
Land Rovers offroadbana och 

den bjuder på lervälling upp 
till öronen.  

Inget kuddkrig
Det finns bara en genuin ter-
rängbil idag och den erbjuds 
i två varianter: Defender med 
110-tums axelavstånd och en 
kortare på 90. Den längre 
versionen har fyra dörrar och 
upp till sju sittplatser medan 
den kortare får nöja sig med 
två dörrar och fyra sittplat-
ser. Sittställningen är väldigt 
upprätt i båda och utrymmet 
kunde fördelats bättre, men 
sådant ska man inte hänga 
upp sig på. Land Rover De-

fender är inte optimerad för 
komfort utan för terrängkör-
ning. Instrumenteringen är 
helt ny och riktigt snygg, utan 
att bryta med retrostilen hos 
bilen i övrigt är bäst att till-
lägga. Det kan nämligen lätt 
bli för mycket hos entusiaster-
na som oroat sig för utbukt-
ningen på ratten. Men för 
att lugna alla oroliga själar: 
krockkuddar är fortfarande 
portförbjudna! Vissa eftergif-
ter för den moderna männis-
kan finns dock i form av för-
bättrat värmesystem och elek-
triska fönsterhissar. Ja, fegisar 
kan till och med köpa luftkon-
ditionering. 

Smidig biltvätt
Men även klassiker måste un-
derkasta sig vissa nymodighe-
ter som det här med miljö-
klassning av motorer. Den nya 
dieselfyran på 122 hästar upp-
fyller miljöklass 2005 vilket är 
ett måste på de flesta europe-
iska marknader. Maskinen gör 
sitt arbete med rätt karaktär 
och tillräckligt mycket driv-

kraft. Den manuella växel-
lådan är ny för året och na-
turligtvis sexväxlad. Till detta 
kommer en lågväxel som gör 
skäl för namnet och ger bilen 
tolv växlar! Därmed blir alla 
förförda av ärkebrittens pre-
standa och nu talar vi inte 
om toppfarten, utan om för-
mågan att bergsklättra med 
livet som insats. Stignings-
förmågan är hela 45 grader 

och vi körde faktiskt genom 
en meterdjup sjö av lervälling 
utan att drunkna. Visst rann 
leran in genom de popnita-
de dörrarna och det luktade 
lite unket, men interiören är 
så oöm att man kan köra in i 
närmsta biltvätt – med sidoru-
torna nere! Är du själv skitig 
så glöm inte tvålen.       

Johannes Gardelöf

Den eviga hjälten

LAND ROVER 90 TD4 STATION WAGON
Motor: 4-cyl turbodiesel med en 
överliggande kamaxel och två venti-
ler per cylinder. Max effekt: 122 hk vid 
3 500 varv/minut.
Max vridmoment: 360 Nm vid 2 000 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-växlad manuell med 
hög/lågväxel.
Fjädring: Stel axel, skruvfjä-
drar och hydrauliska stötdämpare 
runt om. 
Styrning: Styrsnäcka med hydrau-
lisk servo. Vändcirkel: 12,3 (12,8) 
meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. 
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 

236 (279), längd 389 (464), bredd 179 
(179), höjd 197 (202). Tjänstevikt 1 895 
(2040). Bränsletank 60 liter (75).
Prestanda: Max stigningsför-
måga: 45 grader. Maximalt vadnings-
djup: 50 cm.
Bränsleförbrukning: 10,0 (11,0) 
liter per 100 km under blandad kör-
ning. 
Pris: 289 600 kronor (320 200 
kronor).  
Plus för...
+ Extremt bra livslängd
+ Oslagbar i terrängen
+ Klassiskt utseende 
Minus för...
- Krockkuddar saknas

Vi söker nu

LASTBILS-/
PERSONBILSREPARATÖR
för omgående anställning. Erfarenhet av liknande arbete krävs. 
Du arbetar självständigt och är därför van vid att ta egna 
initiativ.

För vidare upplysning, ring: 0303-33 83 36
Patrik 0705-33 86 95 eller Magnus 0705-41 72 60
eller skicka E-post till patrik@gronnasautoservice.se

Vi reparerar alla slags fordon, såväl lastbilar 
som släpvagnar och personbilar. Innahar 
Swedacs ackreditering för att slutbesiktiga 
2:or från Svensk Bilprovning. Samt 2 års 
kontroller på färdskrivare. 
Vi finns i Skepplandas industriområde.

(E a s t n o r  C a s t l e – E n g l a n d) 
Land Rover Defender förtjänar en tapperhetsme-
dalj för sina hjälteinsatser. Den försöker bevara 
världsfreden hos FN, fungerar som räddnings-
fordon i alperna och skyddar turister på savan-
nen. Ändå har den engelska plåtlådan många cele-
bra ägare såsom den engelska kungafamiljen, Jack 
Nicholson, Madonna, Oprah Winfrey, Paul McCart-
ney och Tom Cruise. Vad det är som charmar? Jo, 
lockelsen ligger i äventyret. Att äga en kultbil som 
inte bangar för något!

Nytt för året är den sexväx-
lade manuella växellådan. Land Rover 90 TD4 hanterar vatten lika bra som bergstoppar.


