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DAGS ATT GE FAMILJEN MER UTRYMME?

+DVD-spelare  
Nextbase SDV97-AMB, inkl 2 st 
trådlösa hörlurar, värde: 2 995 kr

Kia MasterCard
värde: 10 000 kr

GPS
LG N10 E Plus, 
värde: 1 995 kr

Familjepaket

Köper du en ny Kia Carens eller
en Kia Carnival så ingår både en 
Nextbase dubbel DVD-spelare 
och en GPS från LG och dessutom 
ett Kia Mastercard med 10 000 kr 
för fritt spenderande.

+

KIA                                   från  179 900:-
Komfort, säkerhet och plats för sju säten. Redan som standard ingår AC, 
CD-stereo, lättmetallfälgar, antisladdsystem (ESP) och sex krockkuddar.

KIA                    från   269 900:-
Rymmer upp till sju säten, varav fem fl yttbara. Med bl a ACC, elmanövrerad 
förarstol, CD-stereo, farthållare, parkeringssensorer bak och lättmetallfälgar. 

Erbjudandet gäller KIA Carens och KIA Carnival  ur KIA Motor Sweden AB:s lager, så långt lagret räcker eller till den 30/6 2008, och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Kia MasterCard erbjuds i samarbete med GE Money Bank och gäller som ett vanligt kreditkort. Dessutom ger kortet dig 4 månader ränte- och 
betalningsfritt köp hos Kia-återförsäljare och auktoriserade Kia-verkstäder. Ansökan om Kia MasterCard beviljas efter sedvanlig kreditprövning hos GE Money Bank. Efter bilköp enligt aktuellt erbjudande och beviljad ansökan inbetalar Kia 10 000 kr till kortinnehavaren. Vid utnyttjande av kredit utgår ränta och aviav-
gift fn 25 kr. Årsränta fn 19,5%. Eff ektiv ränta 22,60% vid 10 000 kr, april 2008. KIA Carens och KIA Carnival har 5 års nybilsgaranti vilket innebär bekymmersfritt bilägande i 5 år eller 150 000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen förutsatt att den är servad enligt KIA Motors Sweden AB:s 
rekommendationer. Bränsleförbrukning blandad körning 6,1 - 10,9 l /100 km. Koldioxidutsläpp, CO2 163 - 255 g/km. Testerna är gjorda  enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Bilarna på bild kan vara extrautrustade.

Provkör en familjebil så 
får du en EM-fotboll
från Adidas.
Värde 1000 kr.
Gäller så långt lagret räcker.

Provkörningspresent

Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01
Månd.-fred. 10-18 lörd. 11-15. 
www.karebybil.se

Nytt och begagnat! Kanonpriser!

Cadillac är utan tvekan 
musikhistoriens mest 
besjungna bil. Aretha 
Franklin, Chuck Berry, 
Hep Stars och Elvis 
Presley har alla hyllat 
sitt favoritmärke. Det 
var då jänkaren hade 
gigantiska fenor, tonvis 
med krom och chock-
rosa lack. Men hur är 
det idag? 

Tja, nya Cadillac 
BLS Wagon är en lätt 
kamouflerad Saab 9-3 
SportCombi och till-
verkningen sker inte i 
Detroit, utan i Trollhät-
tan. Om det är illa? Nej, 
det gör snarare bilen 
bättre i alla avseenden! 

Cadillac grundades redan 
1902 och har gjort i princip 
allt på fyra hjul – ändå är nya 
BLS Wagon en unik bil. Det 
är nämligen jänkarnas första 
kombi någonsin! Designerna 
har dock gjort vad de kunnat 
för att få vagnen att ansluta 
till de övriga modellernas 
kaxiga formspråk. Visst har 
de lyckats och dessutom ryms 
1 285 liter bagage med de 
bakre ryggstöden fällda.

Trivsam sexa
Inredningen är en fin mix av 
USA och Europa - mätartav-
lorna känner vi igen från Saab 

9-3 medan mittkonsolen är ny. 
Interiören bjuder på lyx med 
exklusiva träinläggningar och 
strax ovanför navigationsskär-
men finns en ursnygg klocka. 
De skinnklädda stolarna är 
mycket behagliga och även 
med ett par långa personer i 
framsätena blir det plats över 
i aktersoffan. Under huven 
erbjuds sex motorer varav 
bensinfyrorna är på 175 res-
pektive 210 hästkrafter samt 

etanoldrivna FlexPower på 
200. Värstingen är en ben-
sinsexa på 255 hästar som 
på jänkarmanér passar bilty-
pen bäst. Innan gaspedalen 
nuddat mattluddet har den 
djupa motorstämman för-
bytts i ett upphetsat gurgel 
och hundrastrecket nås på 7,4 
sekunder. Är du mer intres-
serad av en turbodiesel så 
erbjuds två snåla maskiner på 
150 respektive 180 hk. Priset 

börjar på 271 900 kronor och 
sträcker sig till 410 700. Och 
då ingår inte ens rosa lack och 
fenor…

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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