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Goodyear OptiGrip

Behåller greppet
även när det är slitet*

DÄCKIA HISINGS BACKA

Exportgatan 22 • 031-742 32 30
www.dackia.se

Testvinnare i Råd & Rön 
nr 2/2009
*Tester utförda av TÛV SÛD, april 2008.

Dimension: 225/45R17, bil: VW Golf 2.0 Fsi, 
rapport #76230122-1.

Hos oss hittar du:
• Däckservice 
• Däckförvaring 
• Jourservice 
• Hjulinställning

    Kvällsöppet 2/6 till kl 20

  Elegant lack och hög fi nish!
   Lock över bultarna 
– lätt att rengöra!
 En riktigt läcker fälg!

Draken

ENDAST
HOS DÄCKIA

EN LITEN 
MILJÖBIL

OCH EN 
ÄNNU 

MINDRE
89.900:-

Suzuki Alto från

79.900:-
-10.000:-

899/mån*

Statlig miljöbilspremie

Gäller tom 30/6

Den dagen var det nämligen premiär för nya Suzuki Alto. En ren storstadsdröm för alla som vill ha lite mindre 
att åka i, men mycket mer att leva för. Nya Alto är allt igenom en miljöbil konstruerad för den tid vi lever i nu. 
En perfekt stadsbil som har allt det du i de allra flesta fall är i behov av. Utrymme för fyra, plats för bagage, 
antisladdsystemet ESP, ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning, krockkuddar, sidokrockkuddar, 
krockgardiner och mycket mer. Nya Alto är också snål och skonsam mot miljön. Drar endast 0,44 liter per mil 
vid blandad körning och CO2-utsläppet är låga 103 gram per kilometer. Imponerande siffror. Nya Suzuki Alto 
har med andra ord det mesta du kan önska dig, utom högt pris och grandiosa yttermått. Välkommen på en 
provtur redan idag.

Som en frisk fläkt kom Suzuki Splash till Sverige för drygt ett halvår sedan. Då var den vår minsta miljöbil. 
En vardagsvänlig och välutrustad stadsbil med långfärder som fritidssysselsättning.
Det kommer den alltid att vara. Men minst fick den bara vara till och med den 18 april i år.

Tel 0303-19600 www.finbil.se  Vi finns vid E6 bredvid Nya Burger King
Öppet Mån-Tors 9.30-18 Fre 09.30-16.30 Lör 10-14  Sön 11-15

109.900:-
Suzuki Splash från

99.900:-
-10.000:-

1.099/mån*

Statlig miljöbilspremie

Gäller tom 30/6

Bränsleförbr. bl. körning: 4,4–5,0 l/100 km. CO2 : 103-120 g/km (Alto 1,0-Splash 1,0). Miljöklass Euro4/5. Garantier: 3 års 
nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti & 12 års rostskyddsgaranti. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 4,85%.
Kontant 30%. Restvärde 42% av nybilspriset efter 36 månader. Effektiv ränta 6,28% – 6,62% (inkl. uppläggnings- och aviavgift).
Miljöbilspremien gäller privatpers. och utbetalas när du ägt bilen i 6 månader. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

23 200 till Europas 
fattigaste på en vecka
– Men det är långt kvar till målet
ALE. Insamlingen till 
Europas fattigaste barn 
gav 23 200 kronor 
första veckan.

Målet är 60 000 
kronor före 14 juni.

Då kan Moldaviens 
mest utsatta barn få en 
sommar att minnas.

Det blev en bra start för 
Stödföreningen Vakens in-
samling till Europas fattigas-
te barn i Moldavien. Flera bra 
initiativ har tagits och i flera 

butiker finns bössor utställda. 
När Ahlafors IF hade hem-
mamatch mot Gunnilse fanns 
det också möjlighet för publi-
ken att bidra. Lions Club i Ale 
tog snabbt beslut om 5000 
kronor. Många privatper-
soner och företag har också 
öppnat plånboken, men det 
är fortfarande långt till målet 
om 60 000 kronor.

En del har ställt frågor om 
garantier för att pengarna når 
sitt syfte.

– Det kan vi lova. Ale 

kommun har ett nära sam-
arbete med Budesti kommun 
i Moldavien. Vi kan över-
vaka att pengarna når verk-
samheten. Via ett interna-
tionellt bankkonto försäk-
ras att de mest korrupta 
nypor inte komer åt peng-
arna, säger Kjell Lundgren, 
Ale kommun, som har många 
kontakter med Moldavien.

Insamlingen fortsät-
ter i oförminskad takt. Hur 
mycket har du bidragit med?
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Insamling-
en till Europas 
fattigaste barn 
i Moldavien ska 
förhoppnings-
vis leda till ett 
sommarläger 
för de mest ut-
satta.


