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RENAULT ÄR STÖRST I EUROPA PÅ TRANSPORTBILAR. Det är inte så konstigt. Med över 100 års erfarenhet vet 

vi vad du som företagare värdesätter: pålitlighet, fl exibilitet, komfort och inte minst god ekonomi. Och om den dessutom är snygg så gör ju inte 

det saken sämre. Oavsett vad du jobbar med har Renault den perfekta transportbilen för dig. Kom in och provkör våra välutrustade specialmod-

eller Kangoo Express och Trafi c Heritage Edition så kommer du förstå vad vi menar. LÄS MER PÅ WWW.RENAULT.SE

Renault Kangoo Express (Diesel) pris från 111.300 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,2 l/100 km (1.5 dCi 75 hk FAP man). Koldioxidutsläpp CO2: från 137g/km (1.5 dCi 75 hk FAP man). Renault Trafi c pris från 169.900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 7,5/100 km (2.0 dCi 115 hk man). Koldioxidutsläpp 
CO2: från 198 g/km (L1H1 2.0 dCi 115 hk man).*Leasingkostnaden är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 mån, 40% restvärde. Finansiering via Renault Billeasing. Lokala avvikelser kan förekomma. Inga avgifter. ** Totalt värde Heritage och Grand Confort. Renault 
reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Kampanjperiod 2011 07 01–2011 10 31.

RENAULT KANGOO EXPRESS 
HERITAGE EDITION FRÅN 

111.300:- (1.240:-/mån*) 
EX. MOMS

RENAULT TRAFIC
HERITAGE EDITION FRÅN 

169.900:- (1.899:-/mån*) 
EX. MOMS

GRAND CONFORT 2.990:- (35:-/mån*) ex. moms.

KANGOO EXPRESS
Paketet innehåller smarta funktioner som luft kon ditio ne ring (AC), 

radio/CD, glasade bakdörrar, elfönsterhissar och elspeglar.

VÄRDE 15.710:-**

TRAFIC
Komfortpaketet ger dig bl.a. automatisk luftkonditionering 

fram, bränsle värmare och färdd ator. 

VÄRDE UPP TILL 40.190:-**

DIESELVÄRMARE 
MED TIDUR TILL KANGOO EXPRESS

KAMPANJPRIS 9.990:-  
ex.moms. Ordinarie pris ca 18.500:-

FJÄRRSTART TILL 
DIESELVÄRMARE TILL TRAFIC

KAMPANJPRIS 2.990:-  

ex.moms. Ordinarie pris ca 13.000:-0:- + 

VISST KAN MAN VARA 
SNYGG OCH PRAKTISK 

PÅ SAMMA GÅNG. 

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

års
nybils-
garanti

Invånarna i Rio hävdar 
själva att gud skapade 
jorden på sex dagar och 
den sjunde dagen ägnade 
han sig helt åt Rio. 

Om det är därför 
dagens testbil döpts 
efter karnevalstaden 
låter vi vara osagt – 
men en sak är klar. 

Ska du köpa en ny 
småbil och väljer korea-
nen så får du pengar över 
att själv besöka Rio! 

Designgurun Peter Schreyer 
har svingat sitt ritstift över nya 
Kia Rio och förväntningarna är 
på topp. För att ytterligare för-
stärka vad vi motorjournalister 
ser så får vi höra att pånyttfödda 
Kia Rio är ”extremt attraktiv och 
utstrålar en sportig känsla och köps 
för sitt utseende, men även för sin 
omtanke till miljön”. Är det san-
ning eller överdrift? 

Eleganta karossveck
Föregångaren hade en så 
slätstruken design att det är 
omöjligt att inte göra något 
roligare och betydligt spän-
nande på hjul. Fronten har ärvt 
sin fräsiga formgivning från de 
senaste familjemedlemmarna 
medan sidan bjuder på eleganta 
karossveck och baken ger ett 
riktigt sportigt intryck. 

Kia Rio har dessutom fått sju 
centimeters längre axelavstånd 
medan längden ökats med sex, 
vilket i sin tur ger bättre inner-
utrymmen och större bagage 
än tidigare. Inredningen är 

trevlig och instrumenteringen 
sitter väl synlig bakom ratten. 

Däremot är inte bakåtsikten 
speciellt bra så vi bugar och 
bockar för backkameran som 
ingår om man köper till navi-
gator. 

I baksätet kan man åka tre 
vuxna om det kniper, men som 
de flesta andra småbilar i den 
här klassen är två att föredra. 
Längst bak finns plats för 288 
liter bagage eller 923 då man 
fällt baksätets ryggstöd. 

Fort så det förslår?
Under huven erbjuds fyra 
motoralternativ varav samtliga 
har start/stopp-system och är 
miljöklassade. Det är bara att 
välja och vraka bland super-
snåla dieslar på 75 respektive 90 
hästkrafter samt bensinare på 
85 respektive 109. 

Vi testade den sistnämnda 
maskinen vilken dricker 0,51 
liter milen och når hundra-

strecket på 11,5 sekunder 
medan toppfarten uppnås vid 
183 knutar. Underhållande så 
det förslår, eller? 

Svaret är tyvärr – knappast! 
Inte ens när vi arbetar frene-
tiskt med den sexväxlade lådan 
och låter motorn dra upp till 
6 000 varv. Bensinfyran lever 
med andra ord inte riktigt upp 
till vad det sportiga utseendet 
lovar, märkligt nog. 

Men det gör utan tvekan 
grundpriset som startar på 
127 900 kronor medan test-
bilen kan bli din för 152 900. 
Ovanpå det plånboksvänliga 
priset kommer koreanernas 
sjuåriga nybilsgaranti, tre års 
vagnskada och tolv års rost-
skydd. 

Då känns köpet och ägandet 
lika varmt och soligt som vädret 
i brasilianska Rio! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Rio är ett rent nöje

Kia Rio 1,4.

Eftersäsongspriser
på hela markissortimentet!

www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

Vid köp av 
en vikmarkis 
får du köpa 

motor för endast

900:-
ord. pris 2.900:-


