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EPICA Ring 08-519 923 48 och boka din provkörning hos Chevrolets 
återförsäljare. Efter genomförd provkörning erhåller du en 

hotellvistelse på utvalda hotell i Sverige. *Gäller för två personer inkl. måltider för 
en minimiavgift och exkl. dryck, mellan 20/4–15/12. Värde 1500 kr/natt. Med reser-
vation för begränsat antal hotellvistelser. Besök chevrolet.se för mer information.

Provkör Chevrolet Epica 
och få en hotellvistelse*

Epica fr. 189 900:-

Antalet bilar som omfattas av erbjudandet är begränsat och kan variera från återförsäljare till återförsäljare. 
Garantipaketet omfattar 3 års nybilsgaranti/10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års Chevrolet assistans och 
6 års rostskyddsgaranti. Bränsleförbrukning blandad körning 8,2–9,3 l/100 km, CO

2
 205–219 g/km. 

Miljöklass 2005. 

www.chevrolet.se

Kundtjänst 08-519 923 48

CAPTIVA LT-paketet inkluderar bl a färddator, 
klimatanläggning, CD-växlare med 8 högtalare, 

läderklädsel,regnsensor och dubbla kromade avgasrör. Erbjudandet gäller 
endast lagerbilar av Captiva 2.0 Diesel LT och V6 LT.

Captiva 3,2 V6 LT nu fr 319 800:-
Captiva 2,0 D LT nu fr 289 800:-

Spara 20 100:-Chevrolet är huvudsponsor 
av Rosa Bandet.

Garantipaketet omfattar 3 års nybilsgaranti/10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års Chevrolet 
assistans, 6 års rostskyddsgaranti. Bränsleförbrukning blandad körning 8,9–11,5 l/100 km, CO2 217–
264 g/km. Miljöklass 2005.

Måndag-fredag 9-18. 

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

VÄLKOMMEN PÅ VÅR

Däckbyta
rlördag

Däckbyta
rlördag

17 NOVEMBER KL 10-14

För att försäkra dig om tid för 
hjulskifte under däckbytarlördagen 
boka tid senast 12 november på 
0303-74 66 57 eller 74 61 79
Pris 250:-

Däckbyta
rlördag

Däckbyta
rlördag

ISUZU D-MAX 2,5 EXTENDED CAB
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 136 (163) hk vid 3 600 
varv/min. 
Max vridmoment: 294 (360) 
Nm mellan 1 800-3 300 varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
inkopplingsbar fyrhjulsdrift. 
Lågväxel. 5-växlad manuell låda.  
Fjädring: Fram: dubbla triangellän-
kar med torsionsfjädring. 
Bak: stel axel med längsmonterade 
bladfjädrar.
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 12,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
trummor bak. ABS.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
305, längd 515 (503), bredd 180, 
höjd 173.
Tjänstevikt 1 790 (1 915). Bränsle-
tank 76 liter.  
Prestanda: Toppfart ca 160 (170)  
km/h. Acc. 0-100 km/h ca 13,5 (11) sek.
Bränsleförbrukning: 7,2 (8,4) liter 
per 100 km under blandad körning.
Pris: 267 500 kronor inkl. moms 
(309 875 kronor inkl. moms).

Plus för...
+ Starka dieselmotorer
+ Robust och lasttålig
+ Förmånlig prislapp
Minus för...
- Saknar antisladdsystem

Designen av Isuzu D-max är kraftfull, nästan med lite jän-Designen av Isuzu D-max är kraftfull, nästan med lite jän-
karstuk om man nu får uttrycka sig så, med feta skärm-karstuk om man nu får uttrycka sig så, med feta skärm-
breddare och glänsande sidesteps som tillval.breddare och glänsande sidesteps som tillval.

Lastförmågan är omkring 1100 kilo och släpvagnsvikten hela och släpvagnsvikten hela 
3000 kilo. 

Under huven erbjuds fyrcy-
lindriga motoralternativ: tur-
bodieslar på 136 respektive 
163 hästkrafter.

skling

tive163 hästkrafter. Det är 
rejäla oljebrännare och har en 
härlig karaktär med bra drag 
på låga varv. Sitter du fast i 
skiten och behöver fyrhjuls-
drift och lågväxel så kopplas 
dessa in med en knapp på in-
strumentbrädan.  

Priset börjar på ca 267 500 
kronor och kan du lyfta 
momsen så är du nere på 
214 000, ändå ingår en massa 
lull-lull 

Vi kör avslutningsvis mot 
solnedgången och sjunger 
med countrystjärnan Willie 
Nelson: ”I´m lean, I´m mean, 
I´m a workin machine. Get-
ting it all done is just routine. 
Climbing through the mud, 
stone, dirt and muck. I´m a 
hard workin truck!”  

JOHANNES GARDELÖF
BENGT DIEDEN


