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Nödinge • Tel 0303-960 96

Välkommen till vår Fullserviceverkstad

Ekonomiservice
– olja, fi lter, genomgång av vätskor 
samt övrig kontroll. 999:-

Gäller standardbilar.

n!
58% 
rabatt!

55% 
rabatt!

Heta priser
på vinterdäck!

Vinterdäck, 195/65 R15
Hankook 730, dubbfritt

Kompletta vinterhjul 
till Sveriges mest sålda bil, Volvo V70

4 st Hankook 205/60 R16, 
dubbfritt, med plåtfälg  

6.599:-
Ord listpris: 11.430:-

Du tjänar 4.831:-
4 st Premium Gislaved Nordfrost 5, 
dubbat, på alufälg

9.199:-
Ord listpris: 16.600:-

Du tjänar 7.401:-

Våra erbjudanden gäller vid förbeställning. 
Leverans två gånger i veckan.

Just nu 

799:-
Just nu 

1.199:-

Premium Gislaved 
Nordfrost Dubbat

Vid däckskifte (240:-) kontrollerar 
vi samtidigt bromsar, olja och 

fryspunkten i kylvätskan.

”ÅRETS DÄCK”

Stor utförsäljning
av bra begagnade märkesdäck

Prisex: 195/65 R15

299:-/däck
inkl montering

Prisex: 205/55 R16

399:-/däck
inkl montering

Avant, Estate, Herr-
gårdsvagn, Kombi, 
Sportwagon och Tourer. 
Kärt barn har många 
namn och vi svenskar 
älskar ju bilar med 
ryggsäck. 

Det är inte undra på 
att våra blågula åter-
försäljare av Skoda går 
omkring och väntar lika 
otåligt som ett barn på 
julafton. 

Superb Combi lanse-
ras nämligen i början 
av nästa år och bjuder 
på rent makalösa 
utrymmen till ett lika 
makalöst grundpris. 

Eller vad sägs om 
220 500 kronor?

Låt oss på stubinen konsta-
tera att ingen annan bil ger 
lika mycket utrymme för 
pengarna. Skoda Superb 
Combi är inget annat än en 
484 centimeter lång kom-
bilimousine med fantastiska 
bensträckarmöjligheter – för 
att inte snacka om bagageut-
rymmet. Det sväljer hela 633 
liter med baksätet uppfällt, 
vilket exempelvis kan jämfö-
ras med Volvo V70:s 575.  

Klass för sig
Skoda Superb Combi har 

inte något sensationellt utse-
ende. Designen är välgjord 
utan att väcka uppseende 
men det har aldrig varit mär-
kets filosofi. Bilen ser absolut 
inte klumpig ut utan har väl 
valda proportioner medan 
inredningen är klassisk, för 
att inte säga konventionell. 
Men när det kommer till sitt-
komfort och utrymmen så är 
testbilen i en superklass för 

sig. Att sitta 
fram är inga 
problem även 
om föraren 
är närmare 
två meter och 
det unika är 
att personen 
i fråga kan 
ha en lika lång passagerare 
sittande bakom sig! Detta 
är helt unikt och slås bara 

av förlängda miljonbilar. 
Tjecken måste vara den per-
fekta taxibilen men fungerar 
lika bra för barnfamiljer eller 
som representationsvagn till 
företag som inte vill spen-
dera pengar i onödan. Den 
aktiva familjen, som det ofta 
talas om i reklamen, kan 
stuva in mängder av utrust-
ning i bagaget och ändå 
kunna färdas både långt och 
bekvämt. 

Lovar gott
Under huven erbjuds inled-
ningsvis tre bensinmotorer 
och två dieslar. Låt oss börja 
med bensinarna: minstingen 
är på 1,4 liter och 125 häst-
krafter medan toppversionen 
har en 3,6-liters sexa på 260 
kusar och fyrhjulsdrift. Den 
förväntande storsäljaren är 
dock mellanmotorn på 1,8 
liter och 160 pigga hästkraf-
ter. Maskinen passar bilen 
perfekt och bjussar på impo-
nerande kraft, låg förbruk-
ning och fina vägegenska-
per. För alla dieselfantaster 
erbjuds tvålitersmaskiner på 
140 eller 170 starka hästkraf-
ter. Skoda Superb Combi 
äter effektivt mil oberoende 
av om det är en tjänsteresa 
eller en lång semestertripp 
med hela familjen. Kombi-
tillägget är tiotusen kronor 
vilket gör att grundpriset 
börjar på 220 500. Provkör-
ningen går av stapeln i nordi-
talienska Lago Maggiore och 
vädret är fantastiskt. Därför 
behöver vi inte använda Sko-
dans ”tjeckaste” detalj - para-
plyet som placerats i vänster 
bakdörr. Paraflaxet utmärker 
sig genom att inte enbart 
fälla upp sig, utan även ihop 
sig, automatiskt. Vilka tyska 
prestigemärken kan matcha 
det?

Johannes Gardelöf 
Bengt Dieden
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