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1290 :-
per däck

   Prisexempel med check

1060 :-
per däck

   Prisexempel med check

850 :-
per fälg

   Prisexempel 15” 

Goodyear 
Ultragrip Extreme 

195/65 R15 91T

Goodyear 
Ultragrip 7+
175/65 R14 82Q

Enzo YLA
Från 13” ti ll 17”

Vi bryr oss 
bara om däck

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

 V Ä R D E C H E C K  G O O D Y E A R *
*Rabatten gäller Goodyear UltraGrip Extreme, 
Goodyear UltraGrip 7+, Goodyear Ice Navi Zea

NAMN      TEL

Erbjudandet gäller privatpersoner t o m 28/11 
2009, så långt lagret räcker. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller avtal.

 /däck 
Gäller upp
till 15”

 /däck 
Gäller 16”
eller större

�

 Kvällsöppet 20/10, 27/10 till kl 20

Mini fyller 50 år och 
firar födelsedagen med 
en helt ny konceptbil 
som kommer att finnas 
hos handlarna redan 
nästa år. 
   Den nya hundkojan 
är i stort sett produk-
tionsklar, men visst 
kommer det att ske en 
del småförändringar. 
   Coupén ska ta plats 
som en tvåsitsig lite 
sportigare Mini och 
världspremiären sker 
under Frankfurts bilsa-
long. Allt är bäddat för 
den roligaste britten 
genom tiderna.

Mini nådde under sextiotalet 
stora framgångar på världens 
tävlingsbanor, inte minst 
med Picko Troberg bakom 
ratten.

 Cooper blev synonymt 
för engelsmännens lite spor-
tigare bilar med mycket krut 
under huven och än idag an-
vänds begreppet.

 Nya Mini Coupé är en 
riktig tuffing och konceptbi-
len har begåvats med samma 
trimmade maskin som i Mini 
John Cooper Works.

Interiören är stilren utan 
en massa knappar och lull-
lull, men den gigantiska has-

tighetsmätaren i stil med Big 
Ben finns fortfarande kvar. 
   De skålade sportstolarna i 
brunt läder har fått inslag av 
turkosblåa linjer vilket mat-
char bilens lack perfekt. 
   Utseendemässigt skiljer sig 
coupén mot övriga hundko-
jor då den exempelvis blivit 
rundare om baken. 
   Den främre vindrutan lutar 
som det berömda tornet i Pisa 
och baksätet är helt slopat, 
vilket gör bagageutrymmet 
riktigt imponerande. 
   Under huven arbetar en 
turbofyra på 211 hästar som 
klarar 0-100 på 6 sekunder 

och toppar 240 km/h. 
   Redan nu går ryktet om att 
toppen kommer att falla och 
förhoppningsvis får vi inom 
kort även se en fräck Coupé-
Cabriolet. 
   Nu återstår bara frågan om 
de skålade sportstolarna är 
lika obekväma som i urhund-
kojan? Minis grundare, Sir 
Alec Issigonis, ansåg näm-
ligen att ju sämre man satt 
desto lättare var det att hålla 
sig vaken!  

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg 

Minis vinnande koncept
-Nya Mini Coupé är en riktig tuffing-Nya Mini Coupé är en riktig tuffing 

De skålade sportstolarna i brunt läder har fått inslag av tur-
kosblåa linjer vilket matchar bilens lack perfekt. 

Dagens testbil lever 
verkligen upp till efter-
namnet. Seat Ibiza 
Cupra bjuder nämligen 
på fart, fest och rejält 
hålligång – precis som 
den stekheta partyön 
bilen döpts efter.  
   Många upplever min-
nesluckor efter vistel-
sen, men det får man 
garanterat inte bakom 
ratten på vår orange-
färgade leksak. 
   Seat Ibiza Cupra 
etsar sig fast i hjärn-
barken och det tack 
vare 180 pigga häst-
krafter. Häng med och 
dejta en hetsig span-
jorska som gillar att 
piskas på krokiga 
vägar! 

En läsare sa en gång lite 
skämtsamt ”det är med plast-
stylade bilar som med poker, 
de stora pengarna ligger i 
bluffen”. Nej, riktigt så illa 
är det inte – men påståendet 
är ändå inte helt uppåt väg-
garna. 

Titta bara på nya Seat 
Ibiza Cupra vars utseende 
får många att haja till, spe-
ciellt med alla luftintag och 
den bakre luftdiffusorn. Men 
är det äkta? Näpp, det är lika 
fejk som Rolex-klockorna på 
Ibiza. 

   Luc Donckerwolke är 
mest känd som farsa till Lam-
borghini Gallardo och Mur-
ciélago. Att han numera är 
designchef hos den spanska 
koncernkusinen är det inte 
många som känner till.

Likhet med Lambo 
Men om vi tittar noga så finns 
faktisk en likhet – nämligen 
färgen. Seat Ibiza Cupra er-
bjuds nämligen med en 

orange coustumfärg á la 
6 600 kronor extra och kulö-
ren är extremt lik Lambons, 
men där sätter vi också punkt 
för diskussionen. 

   Den utvändiga designen 
är tuff och inne i fälgarna 
lyser de giftigt röda bromso-
ken från Brembo med texten 
”SEAT SPORT”. Vi öppnar 
framdörrarna, kliver över de 
breda trösklarna och glider 
ner i sportstolarna.

Inredningen är elegant 
svart och vi kan på en gång 
berätta att även baksätet är 
användbart. 

Höjer volymen
Det tar inte många sekunder 
innan motorn vaknar till liv 

och i kupén smyger sig ett lite 
väl diskret och väluppfostrat 
motorljud in. Men det ska vi 
snart ändra på.   

   När det gäller Seat Ibiza 
Cupra så har vi de senaste 
åren vant oss vid en närmast 
legendarisk turbofyra på 1,8 
liter och 180 hästkrafter. 

   Nu är den ett minne blott 
och ersättaren är en maskin 
på endast 1,4 liter som fortfa-
rande trollar fram - 180 kusar! 
Det är möjligt tack vare att 
motorn är försedd med både 
en kompressor och avgasdri-
ven turbo. 

   Bensinaren arbetar sago-
likt bra och man undrar bara 
hur länge? Konstruktionen är 
hyperavancerad och resulta-

tet märks i testrapporten. 
   Färden till hundra rullar på 
7,2 sekunder medan toppfar-
ten är 225 km/h, fast mest im-
ponerande är soppaförbruk-
ningen: 0,64 liter milen. Ma-
skinen har dessutom kopplats 
till en sjustegad DSG-låda, 
vilket märkligt nog är det 
enda växellådsalternativet 
som erbjuds. 

   Vi använder paddlar-
na bakom ratten och GPS:
en hjälper oss ut på motor-
vägen strax utanför Barcelo-
na. Det är tidig förmiddag 
och de flesta spanjorer arbe-
tar, därmed är trafiken ovan-
ligt gles. 

   Vi trycker plattan i mattan 
och det tama motorljudet för-

byts plötsligt mot något som 
mer liknar AC/DC. Mer 
hårdrock kan det inte bli för 
209 900 kronor!

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg 

-Seat Ibiza Cupra 
bjuder på fart, 
fest och rejält 
hålligång

SEAT IBIZA CUPRA

Motor:  4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 
180 hk vid 6 200 varv/minut.
Max vridmoment:250 Nm mellan 2 
000-4 500 varv/minut.
Kraftöverföring:  Motorn fram, 
framhjulsdrift. 7-stegad automat-
låda. (DSG).
Fjädring:  Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om.
Fram: fjärderben med undre tri-
angellänk. Bak: Halvstel axel.
Styrning:  Kuggstång med elek-
tohydraulisk servo. Vändcirkel 
10,5 meter.
Bromsar:  Ventilerade skivbrom-
sar fram och bak. ABS. ESP.
Mått/Vikt:(cm/kg)  Axelavstånd 
247, längd 406, bredd 169 och 
höjd 142.
Tjänstevikt 1 244. Bränsletan 45 
liter.
Prestanda:  Toppfart 225 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 7,2 sek.
Förbrukning/miljö:  6,4 liter per 
100 km under blandad körning.
CO2: 148 g/km.
Pris:  209 900 kronor.
Plus för...
Prestanda och motorljud, hög 
standardutrystning, sportig inte-
riör och snygg design.
MInus för...
Erbjuds inte med 6-växlad manuel 
och hård sportfjädring.

Vi trycker plattan i mattan och det tama motorljudet förbyts plötsligt mot något som mer liknar AC/DC. Mer hårdrock kan 
det inte bli för 209 900 kronor! 

Buskul spanjorskaBuskul spanjorska


