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En mekonomen bilverkstad
Trankärrsgatan 14, Hisings Kärra

Gratis
förbesiktning

Gäller alla bilmodeller

För tidsbokning ring

031-57 91 80
eller via e-post

info@jmservicecenter.se

Passa på!
Gör en 

vårservice 
samtidigt! Från 

995:-
(4-cyl motor)

Champagne idag - 
gravöl i morgon. 

Tja, i bilvärlden går 
det fort mellan sväng-
arna och blotta tanken 
på Genèves bilsalong 
får det att bubbla i hela 
kroppen. 

Så luta dig tillbaka, 
njut av alla rullande 
nyheter och gör som 
toppdirektörerna i 
Schweiz: glöm alla 
bekymmer, i morgon 
kommer ändå nya!

Det snackas ofta om trend-
spaning på bilsalonger, men 
vad ska vi säga om Genève? 
Här presenteras såväl värl-
dens dyraste supersportbil 
som världens billigaste småt-
ting. Miljöbilarna staplas på 
hög, ändå är det de svindyra 
miljöbovarna som drar mest 
blickar till sig. Ja, det här är 
faktiskt Genève vilket i sin 
tur innebär att alla pekpin-
nar och moralpredikningar 
är bannlysta. Världens bästa 
bilsalong ger abstinensbesvär 
och det spritter redan i benen 
av längtan till nästa års upp-
laga. Då har säkert mycket 
hänt i branschen - måhända 
står Saab och Volvo utställda 
i den kinesiska paviljongen? 

Hyundai ix-onic
Hyundai presenterade en 
intressant konceptbil vid 
namn ix-onic, men i själva 
verket är det ersättaren till 
dagens Tucson. När stads-
jeepen börjar säljas under 

nästa år blir dock namnet 
ix35 eftersom koreanerna 
beslutat sig för att skrota alla 
sina modellnamn mot siffer-
beteckningar. ix-onic sticker 
ut från mängden rent utseen-
demässigt och under huven 
på utställningsbilen arbetar 
en bensinfyra på 170 häst-
krafter. Motorn har begåvats 
med ett så kallat start/stopp-
system som eliminerar all 
onödig tomgångsskörning 
och koldioxidutsläppen 
hamnar därmed på 149 gram 
per kilometer. Bra arbetat! 

Saab 9-3X
Saab 9-3X är en livsviktig bil, 
ändå hamnade den i skug-
gan av alla diskussioner om 
varumärkets framtid. GM-
hövdingen Bob Lutz hade 
som vanligt en snabb lös-
ning: ”tja, slå ihop Saab och 
Volvo så blir både vi och Ford 
av med ett problem”. Det var 
inte många som skrattade 

och den ständige optimisten, 
Saab-chefen, Jan Åke Jons-
son drog med oss och visade 
stolt upp nya 9-3X. Det rör 
sig om en allroundbil med 
större hjul, höjd markfrigång 
och naturligtvis fyrhjulsdrift. 
I maskinrummet erbjuds en 
etanolmaskin på 210 häst-
krafter, en lika stark bensi-
nare samt turbodieseln 1,9 
TTiD på 180 hästar. Det här 
måste bli succé!  

Toyota Verso
 Verso betyder mångsidig 
(från engelskans versatile) 
och det stämmer bra överens 
med helt nya Toyota Verso. 
Målgruppen är nämligen 
unga familjer som behöver 
plats för upp till sju åkande 
– på blott 444 centimeter! 
Det är ett hisnande balans-
nummer mellan komfort och 
utrymme, men japanerna 
har lyckats tack vare flexibla 
möbleringslösningar. Fem 

sittplatser kan näm-
ligen trollas bort på 
samma tid som man 
säger simsalabim. 
Tricket består i att 
stolarna kan gömmas 
i golvet och därmed 
bildas ett plant lastut-
rymme. Motoralter-
nativen omfattar ben-
sinare på 132 respek-
tive 147 hästkrafter 
samt dieslar på 126, 
150 och 177 hästar.  
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