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Premiär för nya Toyota Avensis. Säker i detaljerna. 

www.toyota.se

Nya Toyota Avensis lyfter säkerheten till en ny nivå. Standard är bl a VSC+ 
(nytt, förbättrat antisladdsystem), nya aktiva nackskydd, panikbromsljus 
och knäairbag för föraren. Du kan få nya Avensis med avancerade tillval 

som Pre-Crash System, aktiv farthållare och körfältsassistans. Från och 
med april 2009 kan du kombinera en stark D-4D-dieselmotor med en ny, 
6-stegad automatlåda. Välkommen till oss på premiär den 17 – 18 januari.  

Pris från 202.500 kr (inkl moms) från 2.396 kr / mån*
BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: FRÅN 5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: FRÅN 141G/KM. MILJÖKLASS 2005.* FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES:
MÅNADSKOSTNADEN ÄR BASERAD PÅ RÖRLIG RÄNTA FN 7,50% (STIBOR 90 DGR) PER DECEMBER 08, KREDITTID 36 MÅN, 30% KONTANTINSATS SAMT RESTSKULD 40% EFTER 36 MÅNADER. UPPLÄGGNINGS-
OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA 8,39%. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR.

HELGÖPPET 17-18 JANUARI

Kom och provkör nya 
Toyota Avensis.

Vi har öppet 10-15 både lördag och söndag

Måndag-fredag 9-18, Lördag 11-14 • Tel. 0303-24 57 70 • Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr. • www.toyotakungalv.se

Som om det inte är nog 
med årets influensa 
- nu är även röda faran 
på väg! 

Men i stället för 
hosta, huvudvärk och 
hög feber så drabbas 
de smittade av spanskt 
temperament och ha-
begär. 

Om du tar en 160 hästars 
Seat Leon Style för 194 900 
kronor och hostar upp 22 000 
ytterligare så får du en häftig 
spanjorska med ett special-
skräddat stylingpaket kallat 
Linea R. Vad sägs om re-
kordstora luftslussar såväl 
fram som bak, fräcka sidokjo-
lar, takspoiler, sportchassi, 18-
tums fälgar och två breda av-
gasrör? Vips har vardagsbilen 
förvandlats till en designmäs-
sigt kaxigare familjesportvagn 
än den betydligt dyrare topp-
modellen Leon Cupra på 240 
kusar.  

Snyggt och prydligt
Testbilen är lika blodröd som 
matadorernas skynke medan 
inredningen är becksvart. 
Framsätena har suverän skjut-
mån och det går lätt att följa 
efter med ratten som kan jus-
teras på alla ledder. De främre 
sportstolarna är bekvämt skå-
lade och baksätet riktigt rym-
ligt, alltså långt ifrån vissa 
konkurrenters ”kyrkbänkar”. 
Ja, det blir inte sämre när 

man blickar ut över instru-
menteringen som har en cen-
tralt placerad varvräknare gra-
derad till 8 000 varv. Till höger 
om denna finns en sportig has-
tighetsmätare som börjar sin 
gradering vid klockan 06 och 
slutar vid 15. Fräckt! Bränsle- 
och temperaturmätare åter-
finns i den vänstra mätartav-
lan tillsammans med färdda-
torn som ger all tänkbar in-
formation om körsträcka och 
soppaförbrukning. Snyggt 
och prydligt utan att det blir 
alltför pjåkigt. 

Rullande njutning 
Under huven på Seat Leon 
1,8 TSI Linea R arbetar en 
turbofyra på 160 hästkrafter. 
Hundrastrecket nås på åtta 
sekunder blankt och toppfar-
ten är 213. Den sexväxlade och 

glädjande nog tätstegade lådan 
passar bilen som handen i den 
berömda handsken. Även fjäd-
ringskomforten är helt okej för 
en bil med sportiga ambitioner 
vilket betyder att den är i hår-
daste laget för vardagskörning. 
Man blir dock väl kompense-
rad genom bilens exemplaris-
ka uppträdande på vägen och 
även tvära hårnålar tas lekande 
lätt utan minsta ansträngning. 
Spårstabiliteten är utmärkt 
och testbilen är i alla avseen-
de en njutning, fram till den 

första fickparkeringen. Någon 
sikt snett bakåt finns nämligen 
inte på grund av formen. Ut-
sikten rakt fram är däremot su-
verän och de originella vindru-
tetorkarna parkerar lodrätt till 
lapplisornas förskräckelse. Det 
är alltså ingen slump att span-
jorerna kammade hem världs-
mästartiteln med en Seat Leon 
i förra årets VM för standard-
vagnar, WTCC! 

Johannes Gardelöf
© CNP AB

ÖPPET  Vardagar: 9–18, 
              Lördagar: 11–15
Filaregatan 7, Kungälv 
Tel 0303-20 86 01
www.kongahallabil.se

Reservation för mellanförsäljning. 
Erbjudandena kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

-05 Opel Astra 1.6 Enjoy Kombi
Blå, 6000 mil  99.900:- 79.900:-
-05 Opel Astra 1.8 Enjoy Kombi
Panacotta, 6.200 mil   104.900:- 84.900:-
-05 Opel Vectra 2.0T Elegance Kombi
Panacotta, 4.600 mil   129.900:- 99.900:-
-05 Saab 9-5 2.3t Linear Kombi
Chili röd, 10.600 mil   119.900:- 94.900:-
-05 Saab 9-5 2.3T AERO
Espressoblack, 8.400 mil   159.900:- 129.900:-
-06 Saab 9-5 AERO Kombi Aut
Fashion blue, 5.800 mil   229.900:- 199.900:-
-05 Saab 9-3 1.8t Linear Aut
Vit, 9.200 mil   119.900:- 99.900:-
-03 Saab 9-3 2.0t Vector 
Merlotröd, 4.800 mil   129.900:- 109.900:-
-05 Saab 9-3 2.0t Linear
Steel grey, 7.300 mil   129.900:- 109.900:-
-07 Subaru Legacy 2.0R Kombi
Business Antracit, 3.000 mil   219.900:- 199.900:-

Januari-Fynda!
Rejält nedsatta priser.
SPARA UPP TILL
30.000 kr

5,70% ränta
20% kontantinsats eller inbyte. Uppläggningsavgift 
495 kr, Aviavgift 35 kr. Effektiv ränta vid finansiering 

av 100.000 kr i 36 månader är 7,46%

Sportnytt från Seat 


