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VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,0 – 5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 119 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Det kan låta lite förvillande 
när vi säger laddhybrid för 
Toyota har väl redan en elhy-
brid, eller? Jo, det är riktigt. 

För exakt femton år sedan 
kom, sågs och segrade Prius 
som är en el- och bensinhy-
brid. 

Systemet funkar så att 
man startar på el men räck-
vidden är bara två kilometer 
innan bensinmotorn greppar 
in. Nu är det dags att rulla 
vidare mot nya mål.   

Den yttre designen liksom 
drivlinan och inredningen är 
precis som i dagens Toyota 
Prius. Det skiljer alltså ing-
enting, men tittar vi noga 
exteriört så hittar man en 
liten lucka som döljer ett 
eluttag på vänster bakskärm. 

Testbilen rullar iväg med 
hjälp av en elmotor på 82 

hästkrafter vars batterier 
måste laddas och det genom 
ett vanligt eluttag - därav 
namnet laddhybrid eller 
Plug-in Hybrid. Efter nittio 
minuter kan man köra två 
mil helt ljudlöst och utan 
några utsläpp innan den lilla 
bensinfyran på 99 hästkrafter 
vaknar till liv. 

Då hamnar förbruk-
ningen på 0,21 liter milen 
medan koldioxidutsläppet är 
49 gram. Men det blir ingen 
billig affär – priset är 364 400 
kronor vilket i sin tur är 91 

000 mer än för ”vanliga” 
Prius. Å andra sidan är man 
berättigad till 40 000 kronor 
i supermiljöbilspremie, vilket 

bara tio bilar på marknaden 
lever upp till.

JOHANNES GARDELÖF

Det kan låta illa att 
vara en dubbelnolla – 
men det är faktiskt inte 
sant. 

James Bond blev 
exempelvis befordrad 
till dubbelnolla och 
inom hästhoppningen 
så eftersträvar man att 
sätta en dubbelnolla. 

Peugeot har också 
börjat satsa på dubbel-
nollor men istället för 
att ha rätt att döda så 
har man rätt att köra 
och inga hinder tycks 
stå i vägen för franso-
serna. 

Just nu lanseras nya 
2008 och efterfrågan 
har gjort att produktio-
nen redan fördubblats.

Kompakt är ledordet hos Peu-
geot som bygger vidare på sin 
senaste skapelse: den populära 
småbilen 208. Utvecklingsfol-
ket har alltså gjort sin specia-
lité och lagt till ytterligare en 
nolla i modellbeteckningen. 

Vips får man en suv-look-a-
like med svarta trösklar, biffiga 
hasplåtar och som kronan på 
verket är prislappen klart över-
komlig.     

Om du inte tycker att stan-
dardattributen räcker så går 

det utmärkt att själv pimpa till 
sin Peugeot 2008. Det är näm-
ligen fritt fram att byta färg 
på trösklar, takrails och back-
speglar. Kläm dit några vågade 
stripes eller varför inte en klat-
schig dekor på bagageluckan? 

Men låt oss börja vår gui-
dade rundtur i kupén där man 
sitter utmärkt och vars instru-
mentering är identisk lille-
brorsan 208. Duger inte färg-
sättningen så kan man även 
pimpa interiören med färgade 
skal till instrumentpanelen, 
ventilationsgallren, mittkon-
solen och solskydden. 

Om du lägger till ytterligare 
4 900 kronor så ingår även ett 
panoramaglastak, men om du 
är smart så väljer du istället 
”Sky Pack” och då ingår glas-
taket tillsammans med naviga-
tionssystem och lättmetallfäl-
gar. Ändå är priset tusenlappen 
mindre, 3 900 kronor. 360 liter 
får plats i bagaget men fäller vi 
det 60/40-delade baksätet, där 
även sittdynorna fälls ihop, så 
ökar volymen till swimming-
pool-stora 1 400 liter.  

Under huven erbjuds inled-
ningsvis fyra motoralternativ 
och inroparen är en trecylin-
drig bensinare på 82 hästkraf-
ter á 149 900 kronor. Maski-
nen är dock i klenaste laget 
vid snabba omkörningar och 

färden till hundra lunkar på 
13,3 sekunder. 

Därför blir vi mest förtjusta 
i den större bensinaren – en 
traditionell fyra på 120 häst-
krafter vilken passar bilen som 
handen i handsken. Föredrar 
du dieselspisar så erbjuds 1,6 
e-HDi på antingen 92 eller 
115 hästkrafter varav mins-
tingen är snålast i gänget med 
sina 0,40 liter milen. 

Peugeot 2008 har fram-
hjulsdrift och markfrigången 
är 16 centimeter vilket avslöjar 
att fransosen trivs betydligt 
bättre i välputsade lackskor än 

skitiga gummistövlar. 
Om du ändå vill utmana 

naturens lagar så finns tillva-
let Grip Control för 2 900 kr. 
Systemet fungerar likt en diff-
broms där kraften kan fördelas 
mellan framhjulen med hjälp 
av fem ställbara körprogram. 
Man skulle kunna samman-
fatta det hela med att Peugeot 
2008 är en nolla i tuff terräng, 
men en riktigt trevlig och 
underhållande dubbelnolla i 
stan.

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

Prius - ett ”rent” nöje
Att provköra Toyotas nya laddhybrid Prius är som 
att åka karusell. 

Adrenalinet fl ödar, det pirrar i maggropen och 
man blir yr i mössan - av den revolutionerade 
tekniken. 

Men när man väl har vant sig så vill man bara 
åka mer och mer. 

Det är som ett gift, fast helt tvärtom. 
Miljöbilen ska nämligen visa vägen till ett hälso-

sammare klimat på moder jord. Toyota Prius Plug-in Hybrid.

Peugeot 2008 1,6 VTI Active.

Fransk
dubbelnolla

PEUGEOT 2008 1,6 VTI ACTIVE
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 
120 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 160 Nm vid 4 250 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. Fram: 
fjäderben med undre triangellänk. 
Bak: halvstel axel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
254, längd 416, bredd 174, höjd 157. 
Tjänstevikt 1 270. Bränsletank 50 
liter.  
Prestanda: Toppfart 196 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 9,5 sek.
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
135 g/km.
Pris: 174 900 kronor.
Plus för: Design med mycket at-
tityd, imponerande väghållning, stor 
portion körglädje
Minus för: 5 års nybilsgaranti är nu 
ändrat till 3


