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Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se
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NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr

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

Skattefri 
i 5 år!

Mazda2 är redan nu i 
toppform inför ”beach 
2011”. 

Häng med när vi tar 
pulsen på japanen som 
tappat över hundra kilo 
i vikt.  

Den nya ”lättviktaren” bjuder 
på en hel del nyheter och vid 
en första snabbtitt ser man att 
fronten begåvats med det nya 
familjesmilet. Provkörningen 
av faceliftade Mazda2 går av 
stapeln i ett soligt Monaco 
och bilen har varken tagit 
hjälp av Atkins eller GI, 
utan här är det den beryk-
tade Medelhavsdieten som 
fått göra sitt och vips kvalar 
Mazda2 in som miljöbil.

Ta det piano
Exteriört handlar det om 
smärre förändringar i form 
av ett tuffare yttre samt 
nya fälgar. Dessutom finns 
numera totalt elva karossfär-
ger att välja mellan varav två 
är helt nya: aquaticblå samt 
burgundyröd. Går vi istället 

vidare in till interiören möts 
vi av en något plastig instru-
mentpanel, fast med pane-
ler i pianosvart som genast 
lättar upp stämningen. Mä-
tartavlorna har fått elegan-
ta silverfärgade inramning-
ar med tydliga vita siffror 
på svart botten. Till Mazda2 
som i grundutförande kostar 
134 900 kronor kan man för 
7 600 extra välja till Advan-
cePlus-paketet. Då får man 
godis som 15-tums fälgar, 
regnsensor, elfönsterhissar 
och läderklädd ratt för att 
nämna lite ur listan. Liksom 
tidigare erbjuds japanen även 
i ett Sport-utförande men 
enbart tillsammans med den 
största motorn. Paketet inne-
håller sidokjolar, bakre tak-
spoiler, nydesignade 16-tums 
fälgar, en rejäl ljudanläggning 
och priset landar på 158 500. 

Tyst i klassen
Vår svenska generalagent har 
rensat upp rejält i modellflo-
ran och enbart karosser med 
fem dörrar säljs, detsamma 

gäller motorerna vilka är två 
bensinfyror på 84 respektive 
102 hästkrafter. Vi har test-
kört minstingen som inte 
direkt är något krutpaket men 
ändå klarar att hålla ångan 
uppe. Hundrastrecket passe-
ras efter 13,6 sekunder sam-
tidigt som toppfarten är 172. 
Förbrukningen ligger runt 
halvlitern milen och koldiox-
idutsläppet har sänkts, vilket 
gör att den kvalar in som mil-
jöbil med sina 119 gram och 
staten bjussar därmed på fem 
års bilskatt. Nya Mazda2 är 
riktigt trevlig att köra och på 

tomgång är japanen så tyst att 
man kan höra en knappnål 
falla. Finliret med chassit kan 
vi direkt säga har gett resul-
tat, vilket gör att bilen håller 
i ordentligt när vi provocerar 
Mazdan genom de smala ser-
pentinvägarna på väg mot vår 
slutdestination i Monaco. En 
redan bra bil har blivit betyd-
ligt bättre och ”tvåan” har alla 
chanser att slå sina konkur-
renter med ”lätthet”.      

JENNY NILSSON
STAFFAN SWEDENBORG

En småbil av vikt

MAZDA2 1,3 MZR ADVANCE
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
84 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 121 Nm vid 3 500 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 5-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre triangellänkar. Bak: 
torsionsaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 9,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 

trummor bak. ABS. DSC.  
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 249, 
längd 392, bredd 170, höjd 148. Tjäns-
tevikt 1 035. Bränsletank 43 liter.  
Prestanda: Toppfart 172 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 13,6 sek.
Förbrukning/miljö: 5,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 119 
g/km. 
Pris: 134 900 kronor. 
Plus för: Kvalar in som miljöbil, fin-
fint chassi, snygg design, bra pris.
Minus för: Småtråkig instrumentpa-
nel, få motoralternativ.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17 
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70 
www.toyotakungalv.se

Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?


