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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti 
+ 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

Filaregatan 7, Kungälv, 
Måndag–Fredag 9–18, Lördag 11-15, 0303-20 86 00.  

års
nybils-
garanti

INTE EN I MÄNGDEN

HELT NYA OPEL MOKKA!  Från 179 900 kr

Finansieringsränta

4,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Erbjudande!

Komfortpaket 5 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Finansieringsränta

4,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrap-
port över begagnade bilar, en rapport baserad 
på över 15 miljonerinspektioner av mer än 230 
olika bilmodeller. Nu vrider vi upp nivån ytterli-
gare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

www.kongahallabil.se

Vi bjuder på Komfortpaket Plus (värde 10.900 kr) med bl a: 
Tvåzons klimatanläggning, Uppvärmd läderratt med automatisk 
farthållare och radiokontroller på ratten, färddator, justerbart 
lastgolv(endast 5dr), läslampor bak och upplysta sminkspeglar.

Astra 1.6 Enjoy 115 hk:

Från 169 900 kr
Kombi tillägg endast 8 000 kr.

Skoda Citigo är tjeckernas 
sjunde modell som är tänkt 
att locka unga köpare. Men 
för att inte stänga några 
dörrar tillägger Skoda att 
bilen även ska charma den 
äldre generationen, vilket 
känns rätt så givet med tanke 
på att det är där pengarna 
finns. Men varför ska man då 

välja just Skoda Citigo?
Bilarna är lika som bär 

och det som skiljer dem åt 
är egentligen inte så mycket 
mer än grill, strålkastare 
och emblem. Lådformen 
är påtaglig och exteriören 
extremt anonym. 

Inredningen präglas av 
en stilren instrumentpanel 

med enkla, tydliga knappar 
och reglage. Citigo kommer 
att finnas med såväl tre- som 
fem dörrar, den sistnämnda 
kostar 2 800 spänn extra men 
det är utan tvekan värt slan-
tarna för att slippa trixet med 
att ta sig in i baksätet. När du 
väl placerat baken är kom-
forten mycket god och man 
sitter utmärkt såväl fram som 
bak. 

Bagageutrymmet sväl-
jer 251 liter men fäller vi 
ryggstödet så får hela 951 
liter plats, vilket är mer än 
godkänt för en bil som har 
356 centimeter mellan stöt-
fångarna. Men trots den 
lilla kupén finns det gott om 
utrymmen att lägga prylar, 
plus en fiffig krok att hänga 
handväskan på.

Låga utsläpp
Under huven erbjuds trecy-
lindriga bensinmotorer på 
antingen 60 eller 75 hästkraf-

ter. Det är samma maskiner 
som arbetar i Seat Mii och 
Volkswagen Up. Vi provkör 
minstingen som dricker 0,45 
liter milen, klarar sprinten 
till hundra på 14,4 sekunder 
och toppar 160. 

Om du kombinerar 
motorn med Skodas Green-
Tec-teknik som exempelvis 
har start/stopp-teknik och 
lågfriktionsdäck så kryper 
förbrukning och utsläpp ner 
till 0,41 liter milen och kol-
dioxidutsläppet till 96 gram 
per km. Vill du hellre ”gasa 
för miljön” så finns en motor 
på 68 hästar som drivs med 
biogas/naturgas. Grund-
priset startar från 102 800, 
vilket betyder att Citigo 
prismässigt hamnar i mitten 
av trillingskaran. Det känns 
lite märkligt med tanke på 
att Skoda marknadsförs som 
koncernens prispressare!   

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

SKODA CITIGO AMBITION 1,0
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
60 hk vid 5 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 95 Nm mellan 3 000-4 
300 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: 
fjäderben med undre triangellänkar 
och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel. 
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 9,8 
meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram 

och trummor bak. ABS. ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 242, 
längd 356, bredd 164, höjd 148. Tjäns-
tevikt 854. Bränsletank 35 liter. 
Prestanda: Toppfart 160 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 14,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
105 g/km. 
Pris: 102 800 kronor. 
Plus för: Samma citybil som Volks-
wagen Up, snål förbrukning, låga 
utsläpp, generös standardutrustning 
och bra grundpris
Minus för: Borde varit billigast i 
trion och snåla garantier

Sista trillingen utSista trillingen ut
Siffran tre är heligt i många kulturer och nu tycks 
även bilbranschen ha drabbats av treenighet med 
Volkswagen-koncernen i spetsen. 

Först ut var Volkswagen Up, kort därefter pre-
senterades Seat Mii och nu är det således dags 
för den sista trillingen att göra debut, nämligen 
Skoda Citigo. 

Bilarna liknar varandra på pricken och för att 
undvika syskongnabb hade det måhända varit 
smartare att bara tillverka en modell. 

Men det sägs ju att alla goda ting är tre!

Skoda Citigo Ambition 1,0.


