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Från att ha varit intet-
sägande och slätstru-
ken under närmare 
trettio års tid så hände 
något radikalt med den 
åttonde generationens 
Honda Civic som hade 
premiär 2006. 

Tiden rullar fort när 
man har roligt och nu 
är det dags att presen-
tera en ersättare där 
i princip allt är nytt 
- ändå känns bilen så 
märkligt välbekant. 

Nya Civic har exem-
pelvis fått mer kvali-
tetskänsla, mer för-
finad design och mer 
personlighet. 

Med andra ord lite 
mer av allt. Frågan är 
om det räcker?

Honda Civic har byggts i 
sexton miljoner exemplar 
sedan introduktionen 1972 

och i Europa tillhör bilen 
bästsäljarna i klassen. Nu 
har engelsmännen återigen 
kavlat upp ärmarna och byggt 
en ny bil. 

Engelsmännen? Tja, 
glöm Sven Jerrings klassis-
ka idrottsreferat om ”japa-
ner, japaner och åter japa-
ner”. Hondas bilar som säljs 
här kommer nämligen från 
Swindon. 

Fräck design
Den yttre designen är något 
dämpad jämfört med sin 
oblyga föregångare – ändå 
känns formen extremt välbe-
kant. Sanningen är att åttio 
procent av alla karossplåtar 
är nya och längden har ökat 
med fem centimeter medan 
övriga mått är snarlika med 
gamlingen. 

Designen känns fräsch 
och bakdörrarna har fortfa-
rande dolda handtag medan 
de trekantiga avgaspiporna är 

borta. Att glida ner i framsto-
larna känns även det bekant 
då layouten är i princip den-
samma, fast ändå ny med 
bättre materialval. 

Genom ratten ser man 
den analoga varvräknaren 
och strax ovanför hittar vi 
en digital hastighetsmätare. 
Men att ha en ”vanlig” hand-
bromsspak känns varken mo-
dernt eller trendigt. Vi tryck-
er på den röda startknappen, 
vips sparkar motorn igång 
och vi backar ut från parke-
ringsfickan. 

Men det är ingen lätt upp-
gift då sikten fortfarande 
skyms av den läckra, men ack 
så höga, baken.

Kör i motvind
I baksätet färdas två personer 
bekvämt och bagaget rymmer 
477 liter, men som tidigare 
kan utrymmet växa. Anting-
en viks baksätets sittdynor 
upp som på biografstolar eller 
så kan man fälla ryggstöden 
och vips går det att stuva in 
1 378 liter. Motorerna består 
av varvvilliga bensinfyror på 
100 (171 900:-) respektive 
142 hästkrafter (188 900:-) 

samt en miljöklassad diesel 
på 150 (229 900:-). 

Vi provkörde den sist-
nämnda maskinen som gör 
noll till hundra på 8,5 sekun-
der, toppar 217 och dricker 
måttliga 0,42 liter milen. För 
att hålla soppasiffrorna nere 
så ingår start/stopp-system 
och förare med rent samvete 
kan trycka på en grön knapp 
till vänster om ratten. 

Vips så börjar såväl motorn 
som luftkonditioneringen att 
arbeta snålare och det känns 
lite som att köra i motvind. 
Honda Civic är en körglad 
rackare och på de spanska 
bergsvägarna runt Malaga 
suger sig däcken fast i asfal-
ten. 

Även om vår pärlgröna 
testkärra har fått mer av allt 
så kanske någon vill ha mer 
pulver under huven. Ja, då är 
det bara att invänta Type R 
som ska begåvas med en tur-
bosnurra på 210 hästar om 
skvallret stämmer. 

Då blir det genast ännu 
mer av allt! 

STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

HONDA CIVIC COMFORT 2,2 I-DTEC
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 150 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 350 Nm vid 2 000 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell.   
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar. 
Bak: torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel: 11,2 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. ESP.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 261, 
längd 429, bredd 177, höjd 147. Tjäns-
tevikt 1 363. Bränsletank 50 liter. 
Prestanda: Toppfart 217 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 8,5 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,2 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
110 g/km.
Pris: 229 900 kronor. 
Plus för: Snygg formgivning, kör-
egenskaperna, kvalitetskänslan, bra 
komfort
Minus för: Utseendet lovar mer än 
effekten, bakåtsikten.

Bjuder på mer av allt

Honda Civic Comfort 2,2 i-DTEC.

Volkswagens legendariska 
Typ 1 från 1938 kallas oftast 
för ”baggen” eller ”bubblan” 
och tillverkades i 22 miljo-
ner exemplar. Uppföljaren 
döptes till New Beetle och 
kom 1998, vilket ledde till 
att ytterligare en miljon 
bilar rullade ut på vägarna. 

Nu är det dags för tredje 
generationen och frågan är 

om den nya folkan är roliga-
re än sin föregångare?

Bubblar i kroppen
Ledningens order till formgi-
varna bakom nya Beetle gick 
inte att missförstå: ”formge 
ett nytt original”. Sagt och 
gjort – man har förvaltat arvet 
väl och inte en pryl från fö-
regångaren har flyttats över 

utan allt är nytt. 
Karossen har växt med 

femton centimeter på läng-
den och åtta på bredden sam-
tidigt som huven blivit längre, 
vindrutan flyttats bakåt och 
taklinjen dragits ut. Resul-
tatet får det att bubbla i hela 
kroppen och gränsen mellan 
kult och klatschigt är perfekt. 

Inredningen är elegant 
och det första man ser bakom 
ratten är de stora runda in-
strumenten. Man sitter be-
kvämt och även komforten i 
baksätet har blivit bättre, men 
att ta sig in är fortfarande en 
bökig historia med tanke på 
att bilen är tvådörrars. 

Bagaget har växt till sig och 
rymmer 310 liter – men fäller 
vi ryggstöden så ökas siffran 
till 905. Två olika utföranden 
finns: ”Design” och ”Sport”. 
Den förstnämnda bjuder 
på en instrumentpanel som 
är lackerad i karossfärgen 
medan sportversionen ska på-
minna om Herbie med kol-
fiberlook och skålade säten. 
Det fattas bara nummer 53 
på sidan.

I bara strumplästen
Motorerna består av turbo-
laddade bensinfyror på 105 
(169 900:-), 160 (194 900:-) 
respektive 200 hästkrafter 
(249 400:-). Sexväxlade ma-
nuella lådor är standard, för-

utom till den största maski-
nen som har en sexstegad 
dubbelkopplingslåda samt 
ett extremt rivigt motorljud. 

Tvåhundrahästaren arbe-
tar under huven på vår knall-
röda testkärra och gör folkan 
riktigt rapp: 0-100 rullar på 
7,5 sekunder samtidigt som 
toppfarten är 223. Är du ute 
efter en diesel? 

Ja, då erbjuds en miljöfyra 
på 105 hästkrafter men du får 
ge dig till tåls ett halvår. Till-
valslistan är lång och man kan 
exempelvis välja till xenonljus 
med lysdioder, öppningsbart 
panoramatak, navigations-
system eller varför inte en 
öronbedövande ljudanlägg-
ning på 400 watt från ameri-
kanska Fender?

Det har nu gått sexton år 
sedan comebacken och fort-

farande har ingen hört av sig 
angående bil nummer 1133, 
vilket är tur i oturen. Nya 
Beetle slår den nämligen med 
hästlängder. Köpebeviset är 

dock inramat och hänger på 
redaktionen - men strumpor-
na är för länge sedan utslitna!
STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

”Baggens” nya skal

VOLKSWAGEN BEETLE TSI 200
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 300 hk vid 5 100 varv/minut. 
Max vridmoment: 280 Nm mellan 
1 700-5 000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-stegad dubbel-
kopplingslåda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben och triangellänk. Bak: mul-
tilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elmeka-
nisk servo. Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
253, längd 427, bredd 181, höjd 148. 
Tjänstevikt 1 329. Bränsletank 55 
liter.  
Prestanda: Toppfart 223 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 7,5 sek.
Förbrukning/miljö: 7,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
179 g/km. 
Pris: 249 400 kronor. 
Plus för: Klart lik sina föregångare, 
en riktigt trevlig motor, fina köreg-
enskaper, utmärkt kvalité.
Minus för: Bökigt insteg till baksä-
tet, strikt fyrsitsig.

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 

och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 

såväl för familjen i stan som för äventyraren. 

Några snabba:

• Kompakt högteknologi

• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk

•  Start/stopp-system

• Dragvikt 2000 kg

•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)

•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Den slog ner som en otrolig retrobomb på bilsa-
longen i Tokyo 1995. 

Efter att ha köat en timme gick vi därifrån med 
ett kontrakt som högtidligen garanterade ett köp 
av Volkswagen New Beetle med tillverkningsnum-
mer 1133. 

För att fira den historiska händelsen så bjussade 
tyskarna helt fantasilöst på strumpor och 1998 
var tiden inne för den storslagna comebacken. 

Nu är tredje generationens The Beetle här och 
vi ska undersöka vad som hänt när ”baggen” 
ömsat skal! 

Volkswagen Beetle TSI 200.


