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VI BJUDER PÅ 1 345 MIL!
VI BJUDER PÅ FRI BENSIN/DIESEL NÄR DU KÖPER NÅGON AV DESSA MODELLER

Gäller 4 maj-30 juni 2007. Erbjudandet gäller endast nybilsköp av Rio, Carens, Carnival eller Picanto (ej ECO) beställda från KIA Motors Sveriges lager (med reservation för slutförsäljning) under kampanjperioden och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. KIA Motors sätter in ett belopp på ett drivmedelskort 
som gäller hos OKQ8. Beloppet är beräknat på lägsta bränsleförbrukning för blandad körning på en körsträcka om 1 345 mil (enligt SCB). Kortet gäller under ett år från utfärdandedatum. Beloppet baseras på bensinliterpriset 11,99 kr samt 10,49 kr för diesel. Detta innebär att kortet laddas med följande belopp: Rio bensin

9 999 kr, Rio diesel 6 631 kr, Carens bensin 13 546 kr, Carens diesel 8 748 kr, Carnival bensin 17 255 kr, Carnival diesel 11 005 kr, Picanto bensin 8 225 kr och Picanto diesel 6 208 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,4-10,9 l/km. CO2 116-260 g/km. Tester gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Bilarna i bild är 
extrautrustade. För fullständig kampanjinformation kontakta oss. Läs mer på www.kia.se.

KIA fyller 10 år i Sverige, och det fi rar vi året ut med en massa olika jubileumserbjudanden. Just nu får du fri 
bensin eller diesel för 1 345 mil när du köper en ny KIA Rio, KIA Carens, KIA Carnival eller KIA Picanto (ej ECO). 
Välkommen in till oss för att provköra din nya favoritbil.

KIA PICANTO
från 87 900:-

KIA RIO
från 112 900:-

KIA CARENS
från 179 900:-

KIA CARNIVAL
från 259 900:-

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01 

Öppet: Månd.-fred.10-18, lörd. 11-15 
www.karebybil.se

Subaru Impreza. Från 174.900:-

Subaru Outback. Från 269.900:–

ALLTID 4-HJULSDRIFT • BOXERMOTOR • 3 ÅRS FRI SERVICE

Subaru B9 Tribeca. Från 469.900:–

Subaru Forester. Från 229.900:–

FRI SERVICE:
3 år eller vid 1.500, 3.000, 4.500 mil.

GARANTIPAKET:
3 år eller 10.000 mil Nybilsgaranti, 12 års Rostskyddsgaranti,

3 års Vagnskadegaranti, 3 år eller 10.000 mil Lackgaranti,
3 år eller 10.000 mil Elektronikgaranti, 3 års Vägassi stans.

Bränsleförbr. vid bl. körn., 7,9–12,3 l/100 km. 
Miljöklass 2005. CO2-utsläpp bl. körn. 184–291 g/km.

Subaru Legacy. Från 229.900:–

SPORTBILSTEKNIK 
FÖR ALLA SMAKER

Byggd på sportbilsteknikVard 9–18, Lör 11–15 
Filaregatan 7, Kungälv, 0303–20 86 01

Vatten är livsviktigt. Allt le-
vande (växter, djur och män-
niskor) måste ha H2O för att 
överleva. Vad är då bättre än 
att konstruera en framtids-
bil vars enda utsläpp är just 
vatten? Medaljens baksida är 
dock prislappen och leverans-
tiden. För tillfället är nämli-
gen de rullande provlabben 
världens dyraste ”vattenspri-
dare” och den storskaliga för-
säljningen lär starta först år 
2015. 

Dubbeldäckare
Chevrolet Sequel är en stads-

jeep med fem dörrar och 
rymmer lika många personer. 
Ja, tack vare ett dubbelt golv 
så påverkas inte kupéutrym-
met av tekniken.  En ”våning” 
ner gömmer sig nämligen li-
tiumjonbatterierna där ener-
gin lagras och de okrossbara 

tankarna på 240 liter där vät-
gasen förvaras med sjuhund-
ra bars tryck. Under motor-
huven ligger själva bränsle-
cellen där en kemisk reaktion 
mellan vätgas och syre bildar 
elektricitet och vatten. I fron-
ten arbetar huvudelmotorn på 
88 hästkrafter och vid bakhju-
len finns även två hjälpelmo-
torer på 25 hästar vardera. 
Enkelt uttryckt: den vätgas-
drivna bränslecellen levere-
rar elektricitet till elmotorer-
na och tekniken är i princip 
ett “evigt batteri“ där ener-
gin produceras hela tiden. 
Tack vare de stora vätgasbe-
hållarna blir räckvidden hela 
480 km vilket tål att jämföras 
med många moderna bensi-
nare.  

Ren prisfråga
Med tungan rätt i mun och 

med en sista ”kör försiktigt” 
hälsning från pressbossen tar 
vi plats bakom ratten. Att köra 
Chevrolet Sequel är ingen 
som helst sensation. Den som 
provat en elbil känner igen sig 
genom att det bara är att gasa, 
bromsa och styra utan att det 
hörs ett knyst. Invånarna i 
Palm Springs noterar exem-
pelvis inte att det är något spe-
ciellt med vår testbil vars pris 
ligger runt en kvarts miljard. 
Det enda uppseendeväckande 
är att vi faktiskt har polises-
kort med blåljus under prov-
turen! Accelerationen är ut-
märkt och toppfarten på 145 
både räcker och blir över då 
det aldrig är tillåtet att köra 
mer än 80 mph (130 km/h) 
i Kalifornien. Att bilen drivs 
av bränsleceller innebär att 
utsläppen av koldioxid är noll 

och den enda restprodukten 
är rent vatten! Då återstår 
bara frågan: ska den här tek-
niken rädda bilismen när olje-
fälten börjar sina? Uppenbar-
ligen är det så, annars skulle 
inte biltillverkarna plöja ner 
miljarder i utvecklingen. Det 
är snarast en ”ren” prisfråga! 

Johannes Gardelöf & 
Bengt Dieden

CHEVROLET SEQUEL
Motor: Bränslecellsstack på 99 hk 
som drivs med vätgas. Fram: trefas 
elmotor på 88 hk. Bak: två hjulmon-
terade elmotorer på 25 hk vardera.
Kraftöverföring: Individuell fyr-
hjulsdrift. Steglös kraftöverföring.
Fjädring: Skruvfjädrar och kräng-
ningshämmare.
Fram: dubbla tvärlänkar. Bak: multi-
länkaxel.
Styrning: Elektrisk styrning (steer 
by wire).
Bromsar: Elektriska skivbromsar 
(brake by wire).
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
304, längd 499, bredd 197, höjd 170.

Tjänstevikt 2 170. Tank 240 liter kom-
primerad vätgas.
Prestanda: Toppfart 145 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10 sek.
Räckvidd: 480 km.
Utvecklingspris: 250 000 000 
kronor.
Plus för...
+ Bra för miljön - helt utsläppsfri
+ Perfekta köregenskaper
+ Ljudlös framdrivning
+ Snygg design
Minus för...
- Försök hitta vätgas om du kan 
- Ingen har råd att köpa den

RealistiskRealistisk framtidsbil

Chevrolet Sequel är en stadsjeep med fem dörrar och rymmer lika många personer.med fem dörrar och rymmer lika många personer.

Bilen drivs av bränsleceller, 
utsläppen av koldioxid är noll 
och den enda restprodukten 
är rent vatten!

Motor


