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Costa Semeralda – Sar-
dinien. James Bond rat-
tade bilen på Bahamas i 
den senaste filmen och 
vi har testkört den på 
Sardinien. 

Ford Mondeo har 
kommit i helt ny tapp-
ning och är en världs-
kändis redan innan 
säljpremiären. Det är 
inte utan anledning 
modellnamnet bety-
der just ”världen” på 
latin. Men frågan är hur 
familjebilen står sig i 
konkurrensen? 

Volvo V70 byggs på 
samma plattform och 
förväntningarna är sky-
höga. Ford har skjutit 
mitt i prick och nya 
Mondeo är lika charmig 
och elegant som Agent 
007!   

Förr hörde det till att en ny 
generation av en bilmodell var 
liktydigt med en större bil och 
det talades gärna om att man 
”bytte upp sig”. Mondeo har 
därför blivit tio centimeter 
längre och hela tolv cm breda-
re vilket gör den till en riktigt 
fullvuxen mellanklassbil med 
tydliga premiumambitioner. 
Vi valde herrgårdsvagnen 

med dieselspis för jungfru-
turen, vilket säkert kommer 
att bli en vanlig syn på svens-
ka vägar.  

Släkten är värst
Fords designers har förpack-
at nya Mondeo i en modern 
men ändå klassisk form. 
Överhänget fram har blivit 
mer markerat och taklinjen 
sluttar mer nedåt än på gam-
lingen. Mondeo gör ingen be-
sviken och verkar på det hela 
taget mer exklusiv än förr. 
Premiumkänsla är nyckelor-
det, men det får naturligtvis 
inte vara för mycket av det 
heller - då konkurrerar man 
ju med kusinen Volvo V70. 
Ändå tycks det som om släk-
ten är värst, Ford Mondeo kan 
vi nämligen utnämna till en av 
de rymligaste och bekvämas-
te bilarna på marknaden! In-
ställningarna för stol och ratt 
är bäst i klassen och även bak-
sätet är rymligt vilket gör nya 
Ford Mondeo till en bil där 
fyra, ja kanske även fem, full-
vuxna åker bekvämt. Dessut-
om finns tre utrustningsalter-
nativ varav Trend är det enk-
laste och Ghia står för med-
elnivån. Titanium är mest 
exklusiv även om vi inte hittar 
särskilt mycket av den ädla 

metallen.  

Prisvärda fyror
Bakluckan öppnar med ett jät-
tegap och det lättlastade ba-
gageutrymmet är rejält till-
taget. Släpvikten är 1800 kg 
med handjagad låda och hela 
2000 kg för automatversio-
nen, vilket gör herrgårdsvag-
nen till en utmärkt laståsna 
och dragbil. För att ge belga-
ren (bilen tillverkas vid Genk-
fabriken) ett lägre pris än sin 
kusin från västkusten introdu-
ceras den med i huvudsak fyr-
cylindriga motorer på 161 res-
pektive 145 hästkrafter, eller 
snåla turbodieslar på 130 res-
pektive 140. Top-of-the-line 
blir den uppskattade Volvo-
femman på 220 hästar. Kör-
egenskaperna imponerar på 
Sardinens kringelkrockar och 
precis som hos nya Volvo V70 
erbjuds ett aktivt chassi med 
tre lägen. Med priser från 
219 200 kronor så kommer 
säkert nya Ford Mondeo att 
göra livet surt för många fa-
miljevagnar – kanske även sin 
kusin?

JOHANNES 
GARDELÖF

BENGT DIEDEN

FORD MONDEO 2.0
Motor: 4-cyl motor med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra 
ventiler per cyl. Max effekt: 140 (145) 
hk vid 4000 (6000) varv/min. 
Max vridmoment: 320 (185) Nm vid 
1750-2240 (4500) varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell (5-
växlad manuell). 
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: McPherson med undre tvär-
länk. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändradie 11,5 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 285, 
längd 483, bredd 208, höjd 151.
Tjänstevikt 1578 (1498). Bränsletank 
70 liter.  
Prestanda: Toppfart 205 (205) 
km/h. Acceleration 0-100 km/h 9,8 
(10,3) sek.
Bränsleförbrukning: 5,9 (7,9) liter 
per 100 km under blandad körning.
Pris: 241 200 (225 200) kronor.      
Plus för...
+ Utrymme och körställning
+ Hög utrustning/bra pris 
+ Komforten är på topp
Minus för...
- Ingen etanolmotor förrän i februari 

Med räMed rätt att charma

Ford Mondeo kan utnämnas till en av de rymligaste och be-
kvämaste bilarna på marknaden!Fords designers har förpackat nya Mondeo i en modern men ändå klassisk form. Överhänget 

fram har blivit mer markerat och taklinjen sluttar mer nedåt än på gamlingen.
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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.

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

Ford Mondeo finns med tre 
utrustningsalternativ varav 
Trend är det enklaste och 
Ghia står för medelnivån. Ti-
tanium är mest exklusiv 
även om vi inte hittar sär-
skilt mycket av den ädla me-
tallen.


