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AMG är tre tillsynes oskyl-
diga bokstäver som finns 
fastklistrade på bakluckan 

till Mercedes värsta busbi-
lar. Det är med andra ord 
få bilemblem i världen som 

har så många körkortslösa 
kunder på sitt samvete. För 
har man en gång upplevt 
trycket av AMG:s hästspark 
i ryggslutet och förförts av 
skönsången under huven så 
är man fast i ett beroende. 

Härlig motorsång
Vi kan faktiskt inte låta bli 
utan måste bara stapla några 
”effektfulla” siffror. Mer-
cedes SL AMG finns i två 
versioner: SL 63 AMG med 
en V8 på 525 hästar och 630 
Newtonmeter eller den tes-
tade, nästan överdimensio-
nerade SL 65 AMG med en 
V12-biturbomotor på 612 
hästkrafter och ofattbara 
1000 Newtonmeter. Fattar 
man inte det här med siff-
ror så kan vi lättare beskriva 
det så här: när plattan åker i 
mattan så är det bara accele-
ration som gäller, genom de 
fem automatväxlarna upp till 
hundra knyck på blott fyra 
sekunder och blixtsnabbt 
vidare upp mot 250, där det 
roliga men ack så farliga 
tar slut på elektroniskt väg. 
Åkkomforten är fenomenal, 

liksom motor-
sången och 
om prislap-
pen på nästan 
2,2 mille är 
avskräckande 
så finns den lite 
klenare ver-
sionen SL 63 
AMG för 1,4 
miljoner. Det 
är ett utedass på 
Franska Rivi-
eran och tjugo 
nätter i prin-
sessans lyxsvit. 
Valet är ditt! 
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Swedenborg
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Välpumpade muskler

Dubbfritt däck speciellt fram-
taget för nordiska vinterväglag.

NYHET!

Rödjans väg 13, NÖDINGE

Tel 0303-960 70

E-post: info@nodingedack.se

www.nodingedack.se

Storsäljaren Opel Astra.

Vard 9–18, Lörd 11–15 Filaregatan 7, Kungälv
0303-20 86 01   www.kongahallabil.se

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Br.förbr bl. körn. 
6,5 l/100 km, CO2 155 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrust.

FIAT  OPEL  SAAB  SUBARU 
 –  HOS KONGAHÄLLA BILCITY I KUNGÄLV

Opel Astra 1.6 
Enjoy 5-dörr
Ord pris 157.800 kr. Nu från

147.800 kr

Kombitillägg endast 5.500 kr

inkl Populärpaketet:
Cd/Radio MP3-funktion, färd-
dator, farthållare, läderratt.

Spara 10.000 krSpara 10.000 kr

Vad man kan köpa för 2 156 000 kronor? Tja, ett 
litet krypin på Franska Rivieran eller trettioen 
övernattningar i Prinsessan Lilians lyxsvit på 
Grand Hôtell. Men vi hade snarare satsat kulorna 
på en turboladdad vinkeltolva på otroliga 612 
hästkrafter och ofattbara 1000 Newtonmeter. Allt 
förpackat i en sofistikerad och elegant kaross med 
välpumpade muskler. Vi snackar om nya Mercedes 
SL 65 AMG!

www.battrebil.se

Varmt välkomna
Varmt välkomna 

till oss påtill oss på 

Bättre bil!Bättre bil!

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96

- Fullserviceverkstad
- Däckverkstad
- Hjulinställning
- Däckhotell
- Plåt- & lackverkstad
 (Vi jobbar med alla försäkringsbolag)

AUKTORISERAD ELLER INTE
Sedan EU beslutat om gruppundantaget kan inte 
märkesverkstäder längre knyta upp din bil och 
dess service till sig. Du är fri att välja var du vill 
serva din bil utan att riskera att du inte får några 

garantier och sämre andrahandsvärde.

Vi har altid ett 40-tal välvårdade bilar, 
besök vår hemsida www.battrebil.se

Fri lånebilFri lånebil
vvid bokadid bokad sserviceervice

RänRäntetefri avbefri avbetalningtalning i Bil- & däckverkstadi Bil- & däckverkstad

Mån–Fre 12–18  Lör 11–15
Göteborgsvägen 23, Mölndal

tel 031-87 85 70
www.modexa.se

 LCD-TV utan 
extra kostnad.*

värde ca 4 000:- 

Med en Kitchen Makeover® 
behöver du bara göra det roliga, välja nya luckor och 
tillbehör. Vid leverans monterar vi allt på dina befintliga 
stommar – på bara en dag eller två. Välkommen hem 
till ditt nya kök!

* Erbjudandet gäller vid beställning av kök för minst 25 000 :- före 31 okt. 
Priset på köket är beräknat på 15 normalluckor, 1 höglucka inkl twin-
gångjärn, 1 femlådinsats, 5 lådfronter, 21 handtag, 1,6 m bänkskiva
och montering.

Lydia vit 26 979:-*

NYTT KÖK på 48 timmar

Med en Kitchen Makeover® 
behöver  du bara göra det roliga, välja nya luckor och 
tillbehör. Vid leverans monterar vi allt på dina befintliga 
stommar – på bara en dag eller två. Välkommen hem 
till ditt nya kök!

* Erbjudandet gäller vid beställning av kök för minst 25 000 :- före 31 okt. 
Priset på köket är beräknat på 15 normal luckor, 1 höglucka inkl twin- 
gångjärn, 1 femlådinsats, 5 lådfronter, 21 handtag, 1,6 m bänkskiva 
och montering.

Mån–Fre 12–18  Lör 11–15
Göteborgsvägen 23, Mölndal

tel 031-87 85 70 
www.modexa.se


