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B I L D E L A R

10 dagar 

20% 
På alla tillbehör och reservdelar. Även reservdelar i samband med reparationer som bokas eller 

utförs under kampanjen.

Extra öppet 
lördag 30 oktober 

kl: 9-14 
Då bjuder vi våra kunder 

på kaffe+kaka och 
ballonger till barnen.
Drop in på HJULSKIFTE, 

kö kan förekomma 
SKIFTE 260:- 

DÄCKFÖRVARING och SKIFTE 
500:-

Kampanj 20-30 oktober

Rockstone S110

VÄRDECHECK Rabatten gäller Goodyeardäcken Ultragrip ICE+, 
Ultragrip  Performance 2, Ultragrip Extreme, 

Wrangler Ultragrip, Pirellidäcken Carving Edge och 
Snow Control II samt Yokohamadäcket Iceguard 30.

NAMN      TEL

100  kr/däck 
Gäller 15”
och mindre 200  kr/däck 

Gäller
16” 300  kr/däck 

Gäller 17”
och större

Erbjudandet gäller privatpers vid köp av 4 däck, 
t o m 28/11 2010, så långt lagret räcker. Kan ej 
kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

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

per däck

Plötsligt händer det

Goodyear  Ultragrip Ice+

Klart på bilen-pris

fr 1095:-
/däck

med värdecheck
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Pirelli Carving Edge

Klart på bilen-pris

fr 1158:-
/däck

med värdecheck
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Klart på bilen-pris

fr 770:-
/däck M
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NYHET!

Samtidigt som trafik-
ljuset slår om till grönt 
byter cd-växlaren låt 
till den underbara ”La 
Japonaise” och jag höjer 
volymen tills ljudet fyller 
varenda kvadratcentime-
ter i kupén. 

Samtidigt försöker 
kollegan läsa högt ur 
pressmaterialet där 
det avslöjas att ”Seat 
Ibiza ST är en kompakt 
kombi till unga och 
sportiga familjer. Den 
är fräck och sexig”. 
Spanjorerna slår verkli-
gen på stora trumman.

Bakom den lyckade linjefö-
ringen står Luc Donckerwolke, 
som tidigare var designhövding 
hos Lamborghini. Med en 
totallängd på 423 centimeter så 
är Seat Ibiza ST (där ST står för 
Sport Tourer) 18 centimeter 
längre än femdörrarsmodellen. 
Största skillnaderna hittar man 
inte helt oväntat bak: här är allt 
nytt från takspoilern med det 
tredje bromsljuset som sticker 
ut över bakrutan till stöt-
fångaren. Fönsterlinjen från 
C-stolpen och bakåt har rätats 
ut och en lite större sidoruta 
omger bagageutrymmets båda 
sidor. En kombi ska naturligt-
vis kunna lastas ordentligt och 
testbilen bjuder på 430 liter, 

men fäller vi baksätet så ryms 
hela 1 164. Hur det står till med 
inredningen? Jo, den är snygg 
och proper - de främre stolarna 
är bekvämt skålade och baksä-
tet riktigt rymligt, alltså långt 
ifrån vissa konkurrenters kyrk-
bänkar. Det blir inte sämre när 
man blickar ut över instrumen-
teringen vars mätare börjar sin 
gradering vid klockan 06 och 
slutar vid 15. 

Tillsammans är Freddie 
Mercury och sopranen Mont-
serrat Caballé det mest skön-
sjungande man kan höra. De 
fem olika motoralternativen 
bjuder kanske inte på samma 
musikaliska upplevelse, men är 
ändå inte så dumma! Det rör 
sig om bensinfyror på 85 res-
pektive 105 hästkrafter samt 
miljövänliga dieselspisar på 75, 
90 respektive 105 hästar. Vi har 
provkört den största bensinaren 
i Ecomotive-utförande. Det 
innebär start/stopp-system, 

vilket gör att bilen smiter under 
120-gramsgränsen och du slip-
per betala skatt i fem år. Noll till 
hundra rullar på 10,2 sekunder, 
toppfarten är 190 och förbruk-
ningen stannar runt halvlitern 
milen. Även uppförandet på 
vägen överraskar och är rik-
tigt sportigt då man lyckats få 
högre vridstyvhet genom att 
använda mer höghållfast stål till 
karossen. Innan vi parkerar för 
dagen lyssnar jag klart på en av 
de sista låtarna ”How Can I Go 
On” som är en av cd:ns absoluta 
höjdare. Det är som att sitta 
i en konserthall och jag höjer 
volymen lite till. Med priser 
som startar på 136 900 kronor 
kan det inte bli fel. Kanske rent 
av ”fräckt och sexigt”, men då 
måste albumet med Freddie 
Mercury och Montserrat Cab-
allé ingå i köpet!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Liten men ändå stor


