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KÖP EN HUSBIL
PÅ SÖNDAG!

Vi visar ca 70 husbilar!

Söndagsöppet kl. 12-15!

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 119.000:-

Tel 0322-832 10
Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Nya modeller

från 469.800:-
14 bilar för visning!

från 595.000:-

99.000:-

från 581.500:- från 510.800:-

PASSA PÅ!

SISTA

 SÖNDAGEN FÖR 

SÄSONGEN!

Sportkombin bjuder på 
en passionerad kärleks-
historia och det första 
mötet etsar sig fast i 
minnet. 

Tyvärr har inte alla 
familjer råd att få till 
ett stabilt förhållande 
med nya V60, men de 
som lyckas kan se fram 
emot många lyckliga år 
tillsammans! 
Volvo S60 drunknade i 
lovord efter den första prov-
turen och då kan det väl inte 
skilja så mycket med V60? 
Det är i grund och botten 
exakt samma bil, där enbart 
baken har förändrats. Men 
det finns en skillnad som 
många kunder inte kommer 
lägga märke till - för medan 
S60 tillverkas i belgiska 
Gent så är V60 svensk så 
det knakar i björkarna. 240 
bilar om dagen ska nämligen 
lämna bandet i Torslandafa-
briken.

Till det yttre är det lätt 
att trivas med nya Volvo 
V60. Från den läckra nosen 
till motorhuven, vidare över 
taket och slutligen baken som 
har likheter med 1800ES 
känns det sportigt. Bilen är 
designad mer åt coupéhållet 
än en traditionell kombi och 
känslan förstärks så fort man 
placerat baken i någon av de 
fyra lagom skålade sportsto-
larna. Det är snyggt, pryd-
ligt och lätt att trivas men 
samtidigt har det inte gjorts 
alltför stort avkall på utrym-
mena. De bakre ryggstöden 
kan med ett enkelt hand-
grepp fällas i proportionerna 
40/20/40 för att skapa ett helt 
plant lastutrymme. Även det 
främre passagerarryggstödet 
är fällbart, vilket ger goda 
möjligheter att kombinera 
passagerare och last. Bagage-
utrymmet rymmer 430 liter, 
vilket är femton liter mindre 
än i V50, men utan baksätes-
passagerare ryms 1 241. Det 
handlar helt enkelt mer om 
lust än last.  

Säljpremiären rullar av 
stapeln i november och vi 
har kört den förväntade 
storsäljaren: dieselfemman 
V60 D3 som bjussar på 163 
hästar á la 290 000 kronor. 
Med sexväxlad manuell låda 
hålls förbrukningen till runt 

0,55 liter milen, sprinten till 
hundra klaras av på 9,4 sek-
under och det roliga tar slut 
vid 220. Bakom ratten är det 
riktigt underhållande längs 
de slingriga vägarna mellan 
olika vinodlingar men sam-
tidigt stabilt, tryggt och tyst. 
Naturligtvis erbjuds även 
D5:an på 205 hästkrafter 
och en snål DRIVe-diesel på 
115. Är du ute efter bensi-
nare så finns inte mindre än 
fem olika motorer: T6 (304 
hk), T5 (240 hk), T4 (180 
hk), T3 (150 hk) samt 2,0T 
(203 hk). Oavsett maskin får 
köparen en komfortabel och 
snygg familjebil vars säker-
het är i världsklass. För visste 
du att V60 erbjuds med allt 
ifrån adaptiv farthållare till 
fotgängarskydd med auto-
matiskt bromssystem? Efter 
provkörningen är det med 

ett visst vemod vi parke-
rar testkärran som väckt ett 
starkt habegär hos oss under 
vistelsen i Verona. Romeo 
fick inte sin Julia, däremot lär 

många få till en romans med 
nya Volvo V60!

STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

Passat som miljöbil
0,45 liter/mil

Leasing:

fr 910/mån*
Förmånsvärde:

fr 1.308/mån*

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Pris 249 900 kr

Tillfälle på Passat.

Nilsson

Niklas
Johansson

Daniel

Peter Hyltén-

Premiär 

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 3,9-5,3 L/100 KM. CO2 UTSL. 103-126 G/KM. MILJÖKL. 2005.  *AUDI LEASING 
36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. 
MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT.  BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. 

Nya Audi A1 är en stor liten bil. Vi lovar att du får riktigt roligt 
bakom ratten:

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort 
och bränsleekonomi är på topp.   

Audi A1. The next big thing.

Prislån:

fr 1.580/mån*

  A1 1.2 TFSI från  

 158.000 kr 
  1.6 TDI fr 185.000 kr

ORDINARIE PRIS
278 900 kr

Just nu har vi ett begränsat antal Passat BlueMotion Technology till 
specialpris. En miljöbil som bara släpper ut 119 g CO2/km. Med en 
supersnål TDI under huven drar den bara 0,45 l/mil. Staten belönar 
dig med 5 års fri fordonsskatt. Kom in så berättar vi mer.

Romeo, Julia & Volvo V60

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
B I L D E L A R

Gäller: 20/10- 30/10

20% På alla 
tillbehör och 
reservdelar

VOLVO V60 2,0 D3
Motor: 5-cyl turbodiesel med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 163 hk 
vid 2 900 varv/minut. Max vridmo-
ment: 400 Nm mellan 1 400-2 850 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre tvärlänkar. Bak: mul-
tilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elektrohy-
draulisk servo. Vändcirkel 11,3 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. EBD och EBA. 

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 278, 
längd 463, bredd 187, höjd 148. Tjäns-
tevikt 1 737. Bränsletank 68 liter.  
Prestanda: Toppfart 220 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,4 sek.
Förbrukning/miljö: 5,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
144 g/km. 
Pris: 290 000 kronor (grundpris för 
T3: 250 000 kr).
Plus för: Säkerhet i världsklass, 
underhållande motor, bra köregen-
skaper, perfekt storlek
Minus för: Mer sport än last, om 
det nu är dåligt. Dyr men värd var-
enda krona


