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Bilförsäljningen:
Vard 9-18, Lörd 11-15

SPORT CROSSOVER

2WD pris fr 151.400:-
4WD pris fr 167.400:-

GRAND VITARA

Från 169.900:-
SWIFT 3-5D
Inkl. komfortpaket värde 9.900:-

Från 112.900:-

Körkortsfri bil
EU-mopedbil får köras från 15 år. 
Skattefri, besiktningsfri, miljövänlig

126.900:-
SWIFT KOMFORTPAKET 0:-
Utrustning för 9.900:- utan kostnad vid köp av en ny Swift. Alu.fälgar, AC, 
Luftkonditionering, CD-stereo, fjärrstyrt centrallås, eluppvärmda och elstyrda 
ytterbackspeglar. Prisexempel: Swift 5-dörrars 1.3 Komfort.

Fullserviceanläggning, 

AC, Bilglas, Verkstad, 

Däck, Bilvård

0.77

liter/mil
0.61

liter/mil
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0.30

liter/mil

GÖTEBORG

Lagom till semestern 
packar vi resväskan 
och sjunger ”Eviva 
España”. Här ska det 
njutas av milslånga 
stränder under arbets-
tid, men inte för att 
sola utan snarare bada 
– i gyllenbrun sand.

Vi befinner oss på en 
för dagen avlyst playa 
utan turister, solstolar 
och parasoller - vilket 
underlättar för vårt 
lilla äventyr. 

Seat Altea Freet-
rack älskar nämligen 
att spruta sand och 
tar sig fram likt en 
strandloppa tack vare 
fyrhjulsdriften. Väl-
kommen till Playa del 
Freetrack!

Det känns konstigt att den 
underbara stranden är avlyst, 
trots det fantastiska vädret. 
Men i bilvärlden är inget 
omöjligt och plötsligt ser det 
ut som om en intensiv storm 
närmar sig. Sanden yr och 
piskar oss i ansiktet medan 
vår inplastade digitalkamera 
skjuter skarpt. Seat Altea 
Freetrack gör sig verkligen 

bra på bild, mycket tack vare 
den fräcka färgen: Crono 
Yellow.  

En god paella   
Seat Altea Freetrack har ett 
fräckt offroadutseende och är 
naturligtvis utrustad med hög 
markfrigång och fyrhjuls-
drift. Stryktåliga plastpaneler 
omgärdar karossen samtidigt 
som rejäla skärmbreddare 
och hasplåtar resulterar i 
den småstöddiga looken. 
Färgutbudet har inspirerats 
av spanjorernas nationalrätt: 
paella. Det erbjuds en härlig 
mix av kulörer exempelvis 
saffransgult, paprikarött, 
olivgrönt, risvitt och peppar-
svart. Alltså några av huvud-
ingredienserna i den popu-
lära maträtten som faktiskt 
betyder ”det som blev över” 
på arabiska. Seaten har en 
trevlig interiör med innerut-
rymmen i limousineklass och 
bagaget bangar inte i första 
taget. Den bakre sätesraden 
kan dessutom skjutas sexton 
centimeter i längsled vilket 
gör kupén rejält flexibel. I 
den rikliga standardutrust-
ningen ingår, förutom bl.a. 
tvåzons klimatanläggning, en 
sjutums takhängd bildskärm. 
Det är bara att koppla in en 
dvd-spelare så sitter barnen 

garanterat stilla.  

Spansk eldighet
Största förändringen är 
naturligtvis att spanjorskan 
kan driva på alla fyra vid 
behov. Den svensktillverkade 
Haldex-kopplingen ser till 
att bakhjulen börjar arbeta 
så fort framsulorna tappar 
greppet, något som funkade 
utmärkt på vårt strandtest. 
Under huven erbjuds tre 
motorer – en rapp bensinfyra 
på tvåhundra hästar samt en 
snål diesel på 140. Vi har dock 
kört den förväntande storsäl-
jaren: en turbodiesel på 170 
hästkrafter. Det är en vass 
maskin som ger bilen stor 
körbarhet och lysande pre-
standa. Sprinten till hundra 
klaras av på 8,7 sekunder och 
toppfarten är 204. Hur det är 
med köregenskaperna? Jo, 
det är synd att klaga. Chassit 
känns stabilt och spanjorerna 
bjuder naturligtvis på många 
elektroniska hjälpsystem. 
Sylvia Vrethammar får äran 
att sammanfatta testvagnen: 
”På spanska folkets eldig-
het jag tänt och lagt mig till 
deras temperament. Eviva 
España!”

Johannes Gardelöf
© CNP AB

Slaget om strandenSlaget om stranden
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Du har också tillgång till Serviceverkstad 0303-208610 , 
Skadeverkstad 0303-208616, Reservdelar 0303-208620 (Vard 7–17).

Premiär i september!
Upplev det breda utbudet.

Fiat i Kungälv

Nya ekonomiska, miljöklassade personbilar och 
      lätta lastbilar från Fiat hos Kongahälla Bilcity.

Välkommen!


