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En reseguide till Ibiza 
kan låta så här: under 
de senaste tjugo åren 
har öns kännetecken 
varit det vilda party-
livet. Här slår jetset-
tarna runt på nätterna 
och njuter av sol och 
bad på dagarna. 
En bilguide till Ibiza 

kan däremot låta så 
här: under de senaste 
tjugofyra åren har bilen 
kännetecknats som 
en eldig spanjor lika 
smidig som en flamen-
codansös. 
Nu lanseras den 

senaste generationen 
vi har naturligtvis 
provkört nya Seat Ibiza 
på ön som aldrig sover!

Seat Ibiza har länge varit 
spanjorernas viktigaste bil-
modell, men knappast en 
riktig ”nackvridare”. Men 
nu har något hänt och det 
tack vare formgivaren Luc 
Donckerwolke, belgaren 
är mest känd som farsa till 
Lamborghini Gallardo och 
Murciélago. Nya Ibiza har 
blivit riktigt tilltalande och 

dessutom påfallande rymlig. 
För en gångs skull kan resliga 
nordbor finna sig väl tillrätta 
bakom ratten och i baksätet.   

Sticker ut
Ibiza tillhör ögruppen Balea-
rerna och ligger ett stenkast 
från Mallorca. Ön har sedan 
länge gett namn åt spanjorer-

nas viktigaste bilmodell och 
vad är då naturligare än att 
provköra den just här. Seat 
Ibizas design är måhända 
inte sensationell eller pro-
vocerande, men har ändå 
de rätta proportionerna och 
kurvorna för att slå igenom 
på ”carwalken”. Både 3- och 
5-dörrarsversioner byggs 

men enbart den senare är 
aktuell just nu. Chassit följer 
helt modet för dagens bil-
byggande vad avser hjulupp-
hängningar, motorer och väx-
ellådor. Detta är inte en kärra 
för teknikfreaks, däremot är 
nya Seat Ibiza en familjebil 
och den uppgiften klaras av 
galant. Inredningen är exem-
pelvis snygg och proper - 
dessutom riktigt rymlig såväl 
fram som bak. Anledningen? 
Jo, spanjorskan har växt med 

tio centimeter 
på längden och 
spränger alltså 
4-metersgrän-
sen med bred 
marginal

Evigt tjatter
Under huven erbjuds fyrcy-

lindriga motorer: bensinare 
på 85 respektive 105 häst-
krafter samt dieslar på 90 res-
pektive 105. Vill du komma 
lindrigast undan rent ekono-
miskt så väljer du den minsta 
bensinaren i Refrence-utfö-
rande. Pris: 124 900 kronor, 
men då är utrustningslistan 
faktiskt lägre än Glocalnet 
och omfattar varken luftkon-
ditionering eller ljudanlägg-
ning. Nej, då rekommen-
derar vi att uppgradera till 
utrustningspaketet Stylance 
för nittontusen extra. Det är 
värt varje krona och då inklu-
deras det mesta, även auto-
matisk klimatanläggning. 
Maskinens 85 hästkrafter 

funkar riktigt bra och dess-
utom stannar förbrukningen 
på beskedliga 0,62 liter 
milen. Lite tuffare är natur-
ligtvis 105 hästaren - motorn 
är livligare och naturligtvis 
rappare i reaktionerna. Hur 
det står till med dieslarna? 
Tja, båda är miljöklassade 
och riktigt snåla, men vi 
säger bara en sak: motorerna 
”tjattrar” mer än ett symöte 
hos frälsningsarmén. Så nu 
återstår det att se om nya 
Seat Ibiza får samma attrak-
tionsvärde som partyön? En 
sak är i alla fall säker, med 
Ibiza i rullande form så slip-
per du huvudvärk!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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ÄLVÄNGEN
I centrala Älvängen ligger denna 3:a, här har du närhet till skola,

dagis och kommunikationer. Trevlig och ljus lägenhet med radhuskänsla
samt balkong med kvällssol. Ypperligt tillfälle för dig som önskar

lägenhet i Älvängen. 74,9 kvm. Pris 1.175.000:- eller högstbjudande.
Visas 27/9 boka visningstid.
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3:a i toppskick med balkong!

Underbara
rökfärgade pokaler 

för värmeljus

Stor härlig
Kristallkrona

Golv-uplight
i mässing

2.395:-
ord.pris 4.395:-

ord.pris 1.095:-

ord.pris 395:-

76 cm i diameter, 8 ljusarmar

Fler erbjudanden 
i butiken!

Välkommen in och se!

Välkommen till 

Uddevallavägen!

Äntligen
premiär för vår 

nya butik. 
Måndag 22/9 

kl. 10.00
slår vi upp portarna!PREMIÄR!

3-pack, 25 cm, 30 cm, 35 cm

med skärm i alabaster

Uddevallavägen 1 KUNGÄLV 0303-17356 ÖPPET: Måndag-fredag 10-18, lördag 10-15
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