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Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R

Dagliga leveranser gör 
att vi kan tillhandahålla 

allt du behöver 
för hemmafi xet 

inom 24 timmar.

Citroën har inte drab-
bats utav någon ålders-
noja utan tycks snarare 
bli yngre och gladare 
för varje år. 

Titta bara på nya 
Citroën C3: en under-
hållande ”småfranska” 
som bjuder på både stil 
och finess trots att 
varumärket precis fyllt 
nittio. 

Däremot har bilen 
fått en otroligt ”hög 
panna” på äldre dar. 
Vi tänker på den bak-
åtslickade framrutan 
Zenith som sträcker 
sig halvvägs till baga-
geluckan och bjuder på 
lysande utsikter!

Citroën C3 sjunger nu på 
sista versen och i mars nästa 
år är det dags att byta ut den 
populära fransosen. Jämför 
vi gamlingen med nykom-
lingen så kan vi konstatera 
att charmen är densamma. 
Formspråket är då som nu en 
liten godmodig rund småbil 
som får mungiporna att åka 
upp till öronen. Den him-
melsvida utsikten, tack vare 
den 1.35 meter långa framru-
tan, får du dock betala 4 000 
kronor extra för.    

Sitt å trängs? 
Dimman ligger tät över det 
kulliga landskapet i italienska 
Toscana. Färgerna går i hös-

tens tecken och vindruvorna 
i Chianti och Brolio är redan 
skördade. Vägarna är krokiga 
och backiga men belagda 
med relativt fin asfalt. 

Vi har en lång dag fram-
för oss med körning av nya 
Citroën C3, en bil i det lilla 
segmentet fast med många 
stora egenskaper. Designen 
är klart fransk som nu blivit 
nio centimeter längre, något 
slankare men samtidigt tuf-
fare med de stora aggressiva 
strålkastarna och det nyde-
signade cittraemblemet. 
Interiören är elegant på alla 
sätt och fram sitter vi mycket 
bra, däremot fick föregående 
modell en del kritik för sin 
trånga aktersoffa. 

Trots att baksätet nu har 
fått tre centimeters bättre 
utrymme så är det fortfa-
rande lite ”sitt å trängs” – 
däremot rymmer bagaget 
hela 300 liter. Två utrust-
ningsnivåer erbjuds: ”Stan-
dard” eller ”Exclusive”, 

men det första alternativet 
innehåller faktiskt det mesta 
såsom luftkonditionering 
och ljudanläggning.  

 
BMW hjälper till 

Under huven erbjuds tre 
bensinmotorer och vår testbil 
är försedd med instegsmo-
torn: den välkända bensin-
fyran på 75 hästar som även 
finns i gamlingen. Det är en 
liten rackare som toppar 163 
km/h, accelererar till hundra 
på fjorton sekunder och 
dricker 0,61 liter milen. Att 
det är en äldre konstruktion 
bevisas av en sak: den minsta 
motorn dricker mest soppa! 

De hypermoderna ben-
sinarna på antingen 95 eller 
120 hästar drar nämligen 
0,58 respektive 0,59 liter. 
Det kan vi tacka BMW för 
eftersom bayrarna är pappa 
till dessa maskiner. Vill du 
hellre ha en diesel? Tja, då 
finns en helt nyutvecklad 
turbodiesel på 90 hästkrafter 
som konsumerar blygsamma 
0,38 liter och enbart släpper 
ut 99 gram koldioxid. Det 
innebär miljöklassning och 
skattefritt i fem år! 

Nya Citroën C3 är sam-
manfattningsvis en mycket 
trevlig ”småfranska” som 
uppför sig exemplariskt på 
de kurviga vägarna i Toscana. 
Stort plus ger vi för komfor-
ten och den behagliga fjäd-
ringen – något som förknip-
pats med varumärket i exakt 
nittio år. 

Bon anniversaire, Citroën!

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

Härlig småfranska

CITROËN C3 1,4I
Motor: 4-cyl bensinmotor med en 
överliggande kamaxel och två ven-
tiler per cyl. Max effekt: 75 hk vid 5 
400 varv/minut. Max vridmoment: 118 
Nm vid 3 300 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring fram och 
bak. Fram: McPherson-fjäderben 
och krängningshämmare. Bak: halv-
stel axel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
trummor bak. ABS. ESP. 

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
247, längd 394, bredd 173, höjd 152. 
Tjänstevikt 1 105. Bränsletank 48 
liter.
Prestanda: Toppfart 163 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 14,2 sek.
Förbrukning/miljö: 6,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 
140 g/km.
Pris: Ej fastställt, ca 130 000 kronor.
Plus för: Designen på in- och utsi-
dan, fjädringskomforten, kvalitets-
känslan, stort bagage
Minus för: Vi saknar en sportver-
sion, småtrångt baksäte.

– Citroën C3 bjuder på både stil och finess

Finns också med en turbodiesel på 90 hk som drar 0,38 liter.


