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* 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!
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.

Jaguar XJ har genomgått 
en ansiktslyftning i ordets 
rätta bemärkelse. Fronten har 
fått nytt utseende genom ett 
nedre luftintag, ny stötfånga-
re och mera krom. Hönsnätet, 
förlåt, rutmönstret i grillen 
har fått en tydligare framto-
ning och på sidorna finns luft-
slussar på samtliga modeller. 
Linjerna präglas av elegans 
och fart - precis som kattdju-
ret bilen fått sitt namn ifrån.

Andas herrklubb
Jaguar XJ är naturligtvis en 
lyxkryssare men en diskret 
sådan. Det är en bil som inte 
behöver ta i för att visa sin 
klass, en bil som man ser på 

med beundran och inte med 
avund. Men låt oss börja inuti 
och frågan är hur det står till 
med utrymmet? I England 
klagades det i början på att 
man inte kunde sitta i baksä-
tet och läsa Financial Times, 
varvid företaget svarade med 
att erbjuda en förlängd ver-
sion. I framsätet sitter man 
dock förträffligt i nya stolar 
och utrymmet medger även 
en lång förare att sträcka på 
benen. De engelska influen-
serna känns direkt i interiör-
en: testbilens lack matchas av 
välsytt svart skinn och ådrad 
valnöt. En annan välkänd 
gimmick hos Jaguar är ”J-
gate”, en växelkuliss i form av 

begynnelsebokstaven och sig-
numet ingår fortfarande. Inte 
för att det är smart eller prak-
tisk utan mest för att designen 
är snygg.

Något för Bond
Motorprogrammet har inte 
förändrats utan består som ti-
digare av en vinkelsexa på 240 
hästkrafter, vinkelåtta på tre-
hundra samt kompressorma-
tade XJR på fyrahundra hk. Vi 
har dock valt att testa storsäl-
jaren: turbodieselsexan på 204 
hästar!  Motorn går tyst och 
jobbar fint ihop med den sex-
stegade automaten. Fartresur-
serna är fullt tillräckliga och 
förbrukningen stannar gott 
och väl under en liter milen. 
Engelsmannen rör sig majes-
tätiskt på vägen och få bilar, 

om någon, har sådan värdig-
het i sitt uppträdande. Turen 
rullar genom ett grönskan-
de Buckinghamshire och de 
välklippta golfbanorna ligger 
tätt. Men ingen slår prestigen 
hos Stoke Park Club – låter 
namnet bekant? Det var här 
James Bond tog en golfrunda 
tillsammans med Auric Gold-
finger i filmen med samma 
namn. Då körde den hemli-
ge agenten en Aston Martin 
DB5. I nästa film blir det dä-
remot en Jaguar, men vilken 
modell får vi inte avslöja! 

Johannes Gardelöf 
Bengt Dieden

JAGUAR XJ V6 EXECUTIVE
Motor: V6 med dubbla överlig-
gande kamaxlar och fyra ventiler per 
cyl. Max effekt: 240 (204) hk vid 6800 
(4000) varv/min. 
Max vridmoment: 300 (435) Nm vid 
4100 (1900) varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
bakhjulsdrift. 6-växlad automatlåda.  
Fjädring: Dubbla tvärlänkar, 
luftfjädring och krängningshämmare 
runt om. 
Styrning: Kuggstång med hydrau-
lisk servo. Vändcirkel 11,7 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbrom-
sar fram och bak. ABS.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
303, längd 509, bredd 186, höjd 146.

Tjänstevikt 1539 (1659). Bränsletank 
85 liter.
Prestanda: Toppfart 233 (225) 
km/h. Acceleration 0-100 km/h 8,1 
(8,2) sek.
Bränsleförbrukning: 10,5 (8,1) 
liter per 100 km under blandad kör-
ning.
Pris: 623 000 kronor (samma pris 
för båda motorerna).
Plus för... 
+ Sagolik komfort och kvalitet
+ Mycket standardutrustning
+ Utmärkta motorer
Minus för...
- Småtrångt baksäte i standardut-
förande

Nu sänker Nu sänker 
vi räntan!vi räntan!

Inget krångel,Inget krångel, 
bara mer pengar över...bara mer pengar över...

2,95%2,95%
Ellesbovägen 172. 

Kungälv  Tel: 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Linus och Nicklas hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Jaguar XJ är en diskret lyxkryssare. Det är en bil som inte behöver ta i för att visa sin klass, en bil som man ser på med Jaguar XJ är en diskret lyxkryssare. Det är en bil som inte behöver ta i för att visa sin klass, en bil som man ser på med 
beundran och inte med avund.beundran och inte med avund.

I nästa film kommer James Bond att köra e jaguar av hemlig 
modell.

(London – England)
I en tid då alla bilar tycks vara stöpta i samma 
form så är det uppskattat när en gentlemanna-
vagn sticker ut hakan och visar personlighet. 

Jaguar XJ har alltid haft en egen profil, men det 
ska till en kännare för att särskilja de olika gene-
rationerna. 

Dagens testbil har fortfarande en stil och ele-
gans som gör den till en given klassiker - så tänd 
en cigarr och låt tankarna sväva iväg till sextio-
talet. 

Man bjuds nämligen på en riktig nostalgitripp i 
denna väluppfostrade engelsman.

Spinner somSpinner som  en katt


