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För dig som värdesätter service och tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 99.000:-

Ordinarie öppettider:
Mån-tors 10-18. Fre 10-16.
Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com Tel 0322-832 10

STOR HUSBILSMÄSSA I PÅSK!
Vi visar ca 70 husbilar!

Öppettider: Långfredag, Påskdagen
Annandag Påsk kl. 12-15, Påskafton stängt. 

4,95% ränta 

under påsken!

PREMIÄR! 
691FF Style Edition

I  SOLLEBRUNN AB

Vi bjuder på 

kaffe & våffla

& saft till barnen

från 645.500:- från 538.800:-från 597.500:-

Längta bort...

Öppet: Skärtorsdag 10-18,  Långfredag, 
Påskdagen och Annandagpåsk  11-15

PÅSKRABATT!PÅSKRABATT!
25 000:- i RABATT när du 25 000:- i RABATT när du 

köper en av våra begagnadeköper en av våra begagnade
husbilar i påsk!husbilar i påsk!

PÅSKRABATT!
25 000:- i RABATT när du 

köper en av våra begagnade
husbilar i påsk!

- Endast kvalité -

Butik, utställning och hämtlager i Rinkaby utmed väg 118 
mellan Kristianstad-Åhus och på N Hedenstorp i Jönköping 
Öppet måndag-fredag 7-17  
Webbutik och postorder
www.rinkabyror.se

Dagens testbil är 
resultatet av enbart 
undersökningar och det 
borde ge resultat eller 
hur? 

Tja, låt oss presen-
tera nya Toyota Verso-
S. 

Precis så här vill mål-
gruppen att en praktisk 
familjebil ska se ut - i 
alla fall om vi ska lita 
på japanerna. 

Vi har kollat upp san-
ningshalten! 

Med Verso-S gör Toyota co-
meback bland alla mini-MPV 
efter att ha varit helt borta i 
sju år då Yaris Verso försvann 
2004. Det är bara namnet 
som är detsamma – boksta-
ven S och resten är helt nytt. 
Vad sägs om en totallängd 
på 399 centimeter men som 
ändå tar fem åkande och en 
rejäl mängd bagage? Boksta-
ven ”S” i modellbeteckning-
en står just för ”small, spaci-
ous & smart”.   

En riktig fackpamp 
Utseendet på den lilla kuben 
á la 157 900 kronor är slå-
ende lik en förlängd iQ och 
det hela ser riktigt fräscht ut. 
Kupén är trots det bantade 
yttermåttet rymligt och in-
steget går lekande lätt. 

Framsätena har gjorts spe-
ciellt tunna men är ändå be-
kväma för att ge maximalt 
benutrymme för resenärerna 
i baksätet. Även om man kan 
åka tre vuxna i aktersoffan så 
är utrymmet mer lämpat för 

två. 
I Verso-S finns gott om 

småfack – totalt nitton styck-
en inklusive en utdragnings-
bar låda under det främre pas-
sagerarsätet. I mitten på in-
strumentpanelen sitter en 

stor pekskärm där man kan 
styra luftkonditionering och 
ljudanläggning men också 
navigatorn samt backkame-
ran. 

Alla instrument och reg-
lage är logiskt placerade och 
hela inredningen andas kvali-
tet. Men det riktigt stora i den 
lilla bilen är utrymmena. Att 
kunna skryta över ett bagage 
på 430 liter där vi dessutom 
kan fälla baksätet varpå ut-
rymmet växer till 1 388 är 
inte illa.

Tuff match väntar
Ett motoralternativ finns 
att välja på för den svens-
ka marknaden: en bensinfy-
ra med start/stopp-system på 
99 hästar som drar 0,55 liter 
milen och släpper ut 125 gram 
koldioxid per kilometer. 

Maskinen har en sexväxlad 
manuell låda som standard 
men mot ett tillägg på 13 000 
spänn kan man få japanernas 
automatiska CVT-låda. 

Med den sjunker soppa-
törsten till halvlitern medan 
koldioxidutsläppet hamnar på 
117 gram, vilket betyder fem 
års befrielse av fordonsskat-
ten. Efter ett par dagars kör-
ning är vi faktiskt sålda på nya 
Toyota Verso-S. 

Bilen har bra vägegenska-
per och även att vi försök-
te provocera testkärran så 
har den hela tiden känts fast 
och stabil i hullet. Det är till 
och med så att ordet körgläd-
je tornar upp sig i våra huvud. 

Det här räcker gott för att ge 
konkurrenterna en match om 
kunderna - så huka er för här 
kommer nya Toyota Verso-S! 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Liten, rymlig & smart

Toyota Verso-S 1,33.

TOYOTA VERSO-S 1,33
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
99 hk vid 6 000 varv/minut. Max vrid-
moment: 125 Nm vid 4 000 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell. Start/
stopp-system.
Fjädring: Skruvfjädring runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länkar och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
255, längd 399, bredd 170, höjd 160. 
Tjänstevikt 1 190. Bränsletank 42 liter.  
Prestanda: Toppfart 170 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 13,3 sek.
Förbrukning/miljö: 5,4 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
125 g/km. 
Pris: 157 900 kronor. 
Plus för: Trevliga köregenskaper, S+ 
suveräna utrymmen, kvalitetskäns-
lan, bra komfort.
Minus för: kiljer fem gram för att 
kallas miljöbil, dålig bakåtsikt utan 
backkamera.

fr1095:-
/däck

225/45R17 94W XL

KLART PÅ BILEN-PRIS

ROCKSTONE
F105

Värdecheck Rabatten gäller alla personbilsdäck 
från Goodyear och Pirelli

100 150
Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

Erbjudandet gäller privatpersoner så långt lagret räcker, 
dock längst t o m 15 maj 2011. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller avtal. På hemsidan är rabatten 
redan avdragen och klar.

NAMN TEL

fr993:-
/däck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

fr1091:-
/däck m värdecheck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

200kr/däck
Gäller 15”
och mindre

kr/däck
Gäller 17”
och större

kr/däck
Gäller 16”

YOKOHAMA
C DRIVE 2

GOODYEAR 
EFFICIENTGRIP

Däcken du kan vara säker på i sommar 

Vi kallar till 
regionstämmor i 
OK ekonomisk förening. 

GÖTEBORG
4 maj Kl. 17.30
Ullevi Lounge, Nya Ullevi
Skånegatan

För underhållningen står
Mikael Neumann.

Föredragshållare är Birgitta Hellgren, 
Trafikdirektör i Göteborgs stad.


