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Nu är det dags att vinka farväl till 
Hyundai Getz som faktiskt döptes efter 
den världsberömda saxofonisten Stan 

Getz. Den nya 
ersättaren har 
bytt namn och sedan några år tillbaka 

är det sifferbeteckningar som gäller 
på koreanernas produkter. Modell-
beteckningen är lätt att lista ut när 
bilen ligger storleksmässigt mellan 
i10 och i30. Alla med en smula sunt 
förnuft svarar alltså i20 - vilket 
är helt rätt! Häng med till ”Eviva 
España” för den första provturen.

Stil och finess
Barcelona och Hyundai har faktiskt 
en sak gemensamt: båda växer så det 
knakar. Spaniens näst största stad är 
en ständig byggarbetsplats vars klar-
blå himmel oftast förmörkas av lyft-
kranar. Det är som om spanjorerna 
har en egen nyckel till EU:s stora 
bidragskassa. Hyundai däremot bil-
dades 1967 och har på blott fyrtiotvå 
år blivit världens femte största bil-
tillverkare. Nya i20 kommer säkert 
att locka nya kunder till varumärket 
eftersom den 394 centimeter långa 
bilen övertygar på flera punkter. 
Designen förmedlar både stil och 
finess, medan det generösa kupéut-
rymmet överraskar. Man sitter rik-
tigt bra i såväl fram som baksäte, det 
är ingen självklarhet i en småbil vars 
grundpris börjar på 127 900 kronor. 
Ändå ingår exempelvis luftkonditio-
nering, fjärrstyrt centrallås, ställbar 
ratt i alla ledder, fönsterhissar, elback-

speglar, ljudanläggning med ingång för 
MP3-spelare, antisladdsystem och sex 
krockkuddar. Inte illa!

Lätt övertramp
Under huven erbjuds fyrcylindriga 
motoralternativ: bensinare på 78 res-
pektive 100 hästkrafter samt en miljö-
klassad turbodiesel på 115, vilket inne-
bär tiotusen spänn i retur från staten om 
registreringen är gjord innan den siste 
juni. Gränsen för att klassas som miljö-
kärra går vid 120 gram koldioxid därför 
känns det lite pinsamt att den testade 
instegsmaskinen snubblar på mållin-
jen med blott fyra grams övertramp. 
Annars är bensinmotorn med sina 78 
hästar en trevlig bekantskap. Färden 
noll till hundra är inget att göra vågen åt 
(13 sekunder) men soppförbrukningen 
stannar på 0,52 liter milen. Körmäs-
sigt lämnar sällan bilar i den här stor-
leks- och prisklassen några bestående 
intryck. De gör sitt jobb och så är det 
bra med det. Hyundai i20 bjuder dock 
på ovanligt trygga köregenskaper, även 
om fjädringen är i hårdaste laget. Kon-
kurrenterna får därmed se upp - för nya 
i20 är inte bara billig. Den är bra också!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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Göte Carlsson Bil AB
Orrekulla Industrigata 12, Hisings-Kärra. Telefon: 031-57 03 20

VARDAGAR 9.00-18.00. LÖRDAG 11.00-15.00.

SEAT INGÅR I VOLKSWAGEN GROUP  www.gotecarlsson.se

BLANDAD KÖRNING 6,6 l/100 km, CO2 157 G/KM. SEAT FINANSIERING 36 MÅN, 30% KONTANT, 47% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR 
(EFFEKTIV RÄNTA 4,72%). 2 ÅRS NYBILSGARANTI, 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI, 3 ÅRS LACKGARANTI, 12 ÅRS GARANTI MOT GENOMROSTNING UTAN KRAV PÅ 
EFTERBEHANDLING SAMT SEAT SERVICE®MOBILITY I TVÅ ÅR. ERBJUDANDEN GÄLLER ENDAST BILAR I LAGER.

SOME LIKE 
IT HOT

SEAT är härliga bilar med sportig karaktär och suverän kvalitet. Det är mycket bil för pengarna och ett av de få märken 
i Sverige som ökar. Vi säljer SEAT i Göteborg sedan många år och har en fullserviceanläggning med stora resurser. Nu 
har vi lyckats få tag på några SEAT IBIZA som vi säljer ut till suveränt pris. Längst och bredast i klassen. Larm, Hill Hold 
Control, antisladd och antispinn är självklart standard. En av få bilar i klassen med 5 stjärnor i EuroNCAP. Bensin eller 
diesel och självklart fi nns den också som miljöbil. Först till kvarn!

SEAT IBIZA SPORT
1.6, 105 hk 5-d inkl klimat/ACC 
och Audiopaket 

KAMPANJPRIS  119.900:-
ELLER 1.199:-/MÅN 
ORD.PRIS 150.800:- 

SEAT IBIZA SC
1.6, 105 hk 3-d inkl klimat/ACC 
och Audiopaket 

KAMPANJPRIS  115.900:-
ELLER 1.159:-/MÅN 
ORD.PRIS 145.800:- 

NYA SEAT IBIZA SC

Vad sägs om en prisvärd korean som är utvecklad 
i Tyskland och byggs i landet där det finns fler 
heliga kossor än bilar – nämligen Indien? 

Tja, det är faktiskt ingen dålig kombination och 
namnet är Hyundai i20. Småbilen har många 
spännande ingredienser från de olika nationerna 
och bevisar att ”ju fler kockar desto bättre 
soppa”. Hyundaien är nämligen prisvärd och 
soppaförbrukningen alldeles ypperlig!

HYUNDAI I20 1,2 COMFORT
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
78 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 119 Nm vid 4 000 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manu-
ell låda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben och undre triangellänk. Bak: 
halvstel axel.
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och

bak. ABS.
Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
253, längd 394, bredd 171, höjd 149. 
Tjänstevikt 1 160. Bränsletank 45 liter.
Prestanda: Toppfart 170 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 12,9 sek.
Förbrukning/miljö: 5,2 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
124 g/km.
Pris: 127 900 kronor.
Plus för: Trygga köregenskaper, bra 
utrustningsnivå, hög detaljkvalitet, 
prislappen.
Minus för: Felar 4 g/km koldioxid till 
miljöbil, hård fjädring.
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