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En smak av
GREKLAND

ZORBA
Serveras med bröd, tzatziki och s oltorkade tomater.

39:-
Inklusive

50 cl dryck

75

%
kötthalt

Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

Ibland blir man inte alls 
förvånad att man blir 
just förvånad. 

Först var vi på 
provkörningen av nya 
Volkswagen Sharan där 
tyskarna talade om ”en 
familjefavorit med VW:s 
eget DNA”. 

Nu gör vi om samma 
resa, fast istället för 
München så är vi i 
Barcelona och får höra 
samma visa av span-
jorerna: ”en familjefa-
vorit med Seats eget 
DNA”. 

Inte bara budskapet 
är klonat, hela bilen är 
klonad. 

Vi pratar om tvil-
lingar, men det finns 
skillnader – även om de 
är få!

Många skyller ofta på att bus-
sarna inte håller tidtabellen. 
Vad ska vi då säga om nya Seat 
Alhambra som kommit drygt 
sju år för sent till sina åter-
försäljare?

Gamlingen lanserades 
redan 1995 och har såle-

des överlevt 
i sexton år, 
vilket är en 
evighet i bil-
branschen. 

Vi har provkört den span-
ska flugan, förlåt, folkan.  

Flexibel inredning
Dagens testbil började sin 
karriär som en trilling: Ford 
(Galaxy), Seat (Alhambra) 
och Volkswagen (Sharan) 
slog sina kloka huvuden ihop 
och presenterade en storlas-

tare. Men nu är det bara de 
två sitsnämnda som baseras 
på samma plattform. 

Designen är naturligtvis 
helt ny och det finns bara två 
delar som fått hänga med från 
gamlingen - nämligen sol-
skydden! Utseendet, som på-
minner starkt om Sharan, är 
riktigt snyggt och numera är 
det snitsiga skjutdörrar som 
gäller för baksätespassagerar-
na. Den tidigare busskänslan 
bakom ratten är som bort-
blåst och här finns en modern 
instrumentpanel. 

Seat Alhambra är femsit-
sig som standard (2+3), men 
du kan också få kupén sex-
sitsig (2+2+2) eller sjusitsig 
(2+3+2). Det bästa av allt är 
att man numera inte behöver 
lyfta i och ur de bakre stolar-
na, utan de fälls bara upp eller 
ner i golvet med ett enkelt 
handgrepp.

Prislappen avgör
Det är alltså en tämligen 
enkel operation att förvandla 
sin familjebuss till en laståsna 
utan dess like. Fälls stolarna i 
såväl andra som tredje sätes-
raden så ryms hela 2 430 liter 
bagage, vilket är rena dröm-
men utanför Ikea. 

Spanjorerna erbjuder två 
motorer med start/stopp-sys-
tem som standard: en bensi-
nare på 150 hästkrafter samt 
en snål diesel på 140. Vi tes-
tade den förstnämnda maski-
nen och turbofyran lär inte 
göra någon besviken. Noll 
till hundra rullar på 10,7 sek-
under och toppfarten är 197 
km/h. En stor skillnad från ti-
digare är att nya Alhambra är 
kryddad med en rejäl portion 
körglädje. 

Bilen rullar fint på vägen, 
känns välbyggd och har bra 
ljudisolering. Grundpriset 
börjar från 249 900 kronor 
och då ingår bland annat sju 
krockkuddar, luftkonditio-
nering, fönsterhissar, antis-
laddsystem, däcktryckskon-
troll, elektrisk handbroms 
och mycket annat. 

Slutsatsen blir alltså att 
Seat Alhambra varken är 
bättre eller sämre än sin tyska 
tvilling, så nu återstår det bara 
att se hur många som väljer 
bil efter prislappen. 
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SEAT ALHAMBRA REFERENCE 1,4 TSI
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 5 800 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 500-4 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 11,9 
meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 292, 
längd 485, bredd 190, höjd 172. Tjäns-
tevikt 1 723. Bränsletank 70 liter.  
Prestanda: Toppfart 197 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,7 sek.
Förbrukning/miljö: 7,2 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 167 
g/km. 
Pris: 249 900 kronor. 
Plus för: Finfin VW Sharan-kopia, 
praktiska skjutdörrar, utmärkta 
utrymmen, bra köregenskaper.
Minus för: Inte den lättaste bilen att 
fickparkera, få motoralternativ.

Seat Alhambra 
Reference 1,4 
TSI.

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.


