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OLJEBYTE • DRAGKROKAR

AC & BILREPARATION
ÄLVÄNGEN

0303-74 99 55
Markus Pasi
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EXTRA

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!
- Alltid 2 års garanti!
- Korta väntetider
- Endast orginaldelar
 ”leverantören runt hörnet”

DELA UPP BETALNINGEN!DELA UPP BETALNINGEN! UUPP TILL 24 MÅNADER RPP TILL 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!ÄNTEFRITT!

Semesterserva bilen
Ex. Volvo 200, 700, 900

11.600:-.600:-

Öppet mån-fred 08.00-17.00, lunch kl 12.00-13.00

(Verona – Italien)
Romeo och Julia är 
världens mest kända 
kärlekshistoria. Dramat 
utspelar sig i italienska 
Verona och nu förstår 
vi plötsligt varför prov-
körningen av nya Audi 
A5 genomförs just här. 

Den vackra coupén 
bjuder också på en pas-
sionerad kärlekshistoria 
med ett olyckligt slut 
för många. Det första 
mötet etsar sig nämli-
gen fast i minnet, men 
tyvärr har inte alla råd 
att få till ett stabilt för-
hållande. 

De som lyckas kan 
dock se fram emot 
många lyckliga år till-
sammans!    

Med stolthet i rösten säger 
italienaren tillika formgivaren 
Walter de Silva att Audi A5/
S5 är de vackraste bilar han 
någonsin ritat och det finns 
ingen anledning att säga emot 
designgurun. Förutom TT-
modellen har det varit klent 
med coupéer hos den tyska 
biltillverkaren på senare år. 
A5/S5 är byggd för att rätta 
till detta och det är inget tvivel 
om att konkurrenterna heter 
BMW och Mercedes. Två fa-
voriter som nu får känna på 
en het blåslampa från Ingol-
stadt. 

Den nya coupén är ingen 

modifierad version av någon 
av dagens modeller. Audi A5 
är en helt ny bil och har fullt 
tillräckliga utrymmen för fyra 
åkande. 

Dessutom finns ett baga-
geutrymme på hela 455 liter 
och baksätet är både nedfäll-
bart och delbart. A5 är såle-
des inte bara en vacker coupé, 
utan även en fullt använd-
bar bruksbil om nu plånbo-
ken tillåter det vill säga. Fö-
rarplatsen är som vanligt su-
persnyggt formgiven och väl 
dimensionerad. Det bjussas 
på gott om benutrymme och 
dessutom finns en stor platta 
att vila vänsterfoten på. Fram-
vagnen är helt ny och innebär 
i korthet en femlänkad kon-
struktion för optimerade kör-
egenskaper. Fjädringen fung-
erar utmärkt med bra komfort 
och minimal krängning. På 
det hela taget är Audi A5 en 
mycket behaglig bil att köra, 
oavsett om det är på slingran-
de småvägar utmed Garda-
sjön eller på den spikraka au-
tostradan mot Florens. Bilen 
är en utomordentligt behaglig 
milslukare helt enkelt. 

Tuff målsättning
Under huven erbjuds ben-
sinmotorer på 170 respekti-
ve 265 hästkrafter eller dies-
lar på 190 respektive mastiga 
240. Tycker du inte att krutet 
räcker till så gäller bara S5.an 
med en vinkelåtta på ruskiga 
354 hästar! Vi har koncen-

trerat oss på de sexcylindri-
ga toppmotorerna - i det ena 
fallet en nyutvecklad bensi-
nare (265 hk) och i det andra 
en diesel (240 hk).  Oljebrän-
naren har ett sagolikt vrid på 
låga varv och blir därigenom 
två tiondelar snabbare till 
hundra km/h! På motorvägen 
känns å andra sidan bensina-
ren något kvickare men skill-
naden är hårfin. Båda ”guld-
klimparna” är utrustade med 
quattro som driver på alla fyra 
hjulen, fast numera är fördel-
ningen sådan att sextio pro-
cent av kraften går till bakhju-
len. Ska vi gissa att det är för 

att öka BMW-känslan? Audi 
har nämligen bestämt sig för 
att på tio år bli det ledande 
märket i premiumsegmen-
tet, ett tufft men inte omöj-
ligt mål. Romeo fick inte sin 
Julia, däremot lär många få till 
en romans med nya Audi A5!

Johannes Gardelöf 
Bengt Dieden

Romeo, Julia & Audi A5

AUDI A5 3.2 FSI QUATTRO
Motor: V6 med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler per cyl. 
Max effekt: 265 (240) hk vid 6500 
(4000-4400) varv/min. Max vridmo-
ment: 330 (500) Nm vid 3000-5000 
(1500-3000) varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 6-växlad manuell låda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: övre och undre triangellänkar. 
Bak: fyrdelad axel.  
Styrning:  Kuggstång med hydrau-
lisk servo. Vändcirkel 11,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 275, längd 463, bredd 185, höjd 
137.
Tjänstevikt 1610 (1685). Bränsletank 
64 liter.  
Prestanda: Toppfart 250 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 6,1 (5,9) sek.
Bränsleförbrukning: 8,7 (7,2) liter 
per 100 km under blandad körning.
Pris: 411 300 (414 000) kronor.      
Plus för...
+ En ovanligt läcker coupé
+ Suverän komfort
+ Härliga motorer
Minus för...
- Borde gå ner några kilo i vikt

Audi har bestämt sig för 
att på tio år bli det ledan-
de märket i premiumsegmen-
tet, ett tufft men inte omöj-
ligt mål.

Förarplatsen är som vanligt 
supersnyggt formgiven och 
väl dimensionerad..

Under huven erbjuds bensin-
motorer på 170 respektive 
265 hästkrafter eller dies-
lar på 190 respektive masti-
ga 240.

Antalet bilar som omfattas av erbjudandet är begränsat och kan variera från 
återförsäljare till återförsäljare. Garantipaketet omfattar 3 års nybilsgaran-
ti/10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års Chevrolet assistans och 6 års rost-
skyddsgaranti. Bränsleförbrukning blandad körning 6,4–7,1 l/100 km, CO

2

153–169 g/km. Miljöklass 2005. 

Ett bra bilköp ger pengar över till semestern

Kalos fr. 99 900:- Matiz 1,0 SE fr. 82500:-

Antalet bilar som omfattas av erbjudandet är begränsat och kan variera 
från återförsäljare till återförsäljare. Garantipaketet omfattar 3 års nybilsga-
ranti/10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års Chevrolet assistans och 
6 års rostskyddsgaranti. Bränsleförbrukning blandad körning 5,6 l/100 km, 
CO

2
 139 g/km. Miljöklass 2005. 

Vid E20 Alingsås 0322-67 07 90
Öppet: Måndag-fredag 9-18 www.brlarssonsbil.se

Öppet: Måndag-fredag 9-18 Grönnäs 0303-33 61 20

Välkommen in och provkör hos

Motor


