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Designen är mer vågad 
och kromet glittrar 
- nya Toyota Avensis 
följer trenderna från 
catwalken i Milano.

Om du ber en Milanobo 
namnge några välkända 
svenskar så är svaret givet: 
”fantastico Grenoli”, vilket 
är en förkortning av Gunnar 
Gren, Gunnar Nordahl och 
Nisse Liedholm. De tre 
fotbollsstjärnorna lyckades 
lägga hela Europa under 
sina fötter och nu hoppas 
Toyota göra detsamma. 
Avensis III har blivit en 
riktig finlirare och ska ta 
sig an konkurrenterna på 
samma sätt som den svenska 
trion: seger är det enda som 
räknas.

Perfekt obalans
En sak är uppenbar: hade 
vi försetts med ögonbindel 
och skulle gissa om testbi-
len hade sitt ursprung hos 
Toyota eller lyxbilssyskonet 
Lexus så hade vi garanterat 
svarat fel. Kvalitetskänslan 
slår nämligen nytt japanskt 
familjebilsrekord och den 
ombonade kupén bjuder på 
ordentligt med svängrum. 
Det är bara att ta för sig av de 
bekväma framstolarna, det 
rymliga baksätet och titta ut 
över instrumenteringen som 
överglänser gamlingen med 
lätthet. Nu går förmodligen 
en obehaglig rysning genom 
kroppen på alla trogna 
kunder, men vi kan lugna er 
med att företagets prispolitik 
fortfarande håller. Grund-
priset börjar från 202 500 
kronor och kombitillägget 
är niotusen spänn. Eftersom 
provkörningen genomförs 
i Milano så är det lätt att få 
sylvassa kommentarer om 

designen, men 
utseendet som 
kallas ”per-
fekt obalans” 
går hem i alla 
åldrar. Speci-
ellt kombin, 
som dessutom 
innehåller ett 
mycket flexi-
belt och lätt-
lastat bagage-
utrymme. 

Imponerande siffror
Under huven erbjuds fyr-
cylindriga motorer: nyut-
vecklade bensinare på 147 
respektive 152 hästar samt 
uppdaterade turbodieslar på 
126, 150 respektive 177 häst-
krafter. Vi har provkört den 
minsta bensinmaskinen och 
den räcker mer än väl: 0-100 
rullar på 9,7 sekunder medan 
toppfarten är 200 km/h. Fast 
mest imponerande är ändå 
soppaförbrukningen á la 0,66 
liter milen – inte illa för en 
familjetransportör på 1 530 
bastanta kilo. En välkommen 
nyhet bland alla finesser är 
den elektriska handbromsen. 
När föraren tar ur nyckeln 
och lämnar bilen så dras 

handbromsen åt automatiskt. 
Kan det bli enklare? En annan 
detalj som man lätt vänjer sig 
vid är den steglösa automatlå-
dan Multidrive S för 12 600 
kronor samt glastaket för 7 
400. Det är alltså ett sant nöje 
att ratta nya Toyota Avensis 
som dessutom blivit tys-
tare och säkrare. Därmed är 
japanernas storspelare (som 
byggs i England) lika snabb 
och teknisk som fotbollstrion 
Grenoli. Nu är det bara att 
finta, dribbla och sätta press 
på motståndarna!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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Toyota i toppform

PROVKÖR NYA KIA SOUL

Erbjudandet gäller ett begränsat antal biobiljetter under premiärhelgen 13–15 februari 2009. Kia Soul 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 5,2 – 6,5 l/100 km. Koldioxidutsläpp, C02 137 – 154 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.TRE VÄGAR TILL 
EN BÄTTRE MILJÖ

från 151.900:-
SE HELA STORYN OM KIA SOUL PÅ WWW.KIA.SE/SOUL

*OM BILJETTERNA TAR SLUT FÅR DU TVÅ BIOCHECKAR ISTÄLLET, VÄRDE 220 KRONOR. BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER OCH ERBJUDANDET GÄLLER UNDER PREMIÄRHELGEN 13–15 FEB, 2009.

De första 50 personerna som provkör en Kia Soul nu 
i helgen får två exklusiva biljetter* till förhandsvis-
ningen av Män som hatar kvinnor den 19 feb.

TA MED DIN ÄLSKLING PÅ FÖRHANDSVISNINGEN 
AV MÄN SOM HATAR KVINNOR!

Tel: 0303 - 222001

Öppettider:  Vardag 10-18, Lördag 11-15, Söndag 11-15

www.karebybil.se

OLJEBYTE • DRAGKROKAR

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!
Alltid 2 års garanti!
Korta väntetider
Endast orginaldelar
”leverantören runt hörnet”

DELA UPP BETALNINGENDELA UPP BETALNINGEN!!
UUPP TILL 24 MÅNADER RPP TILL 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!ÄNTEFRITT!

DÄCK, AVGAS 
& BROMSAR

AC BIL & DÄCKSERVICE AB
HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN

0303-74 99 55
Ö P P E T  M Å N - F R E D  0 8 - 1 7  

L U N C H  K L  1 2 - 1 3

0303-74 99 55
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SLÄPVAGNSSERVICE!


