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Allt som rör Dacia.
Och lite till.

Bränsledeklaration blandad körning Duster 0,53l/100km, CO2 137g/km. 
Erbjudanden kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation 
för tryckfel. Billån beräknat på 84 mån, 30% kontant, ränta 5,95%, effektiv 
ränta 6,12%.

Dacia Duster 1,6 105 hk Bensin
3 års Nybilsgaranti, pålitlig, rymlig, robust.
Finns även som 4WD.

Från 99.900:- Månadskostnad 1.020:-/mån

Bilia Kungälv
Mån-fre 9-18, Lör 11-15
0303-35 27 00

Stig fann sin drömbil
Stig Karlsson från Skepplanda har köpt sin drömbil, som för tankarna till svunna tider. Bilen 
är en Volvo 144 av årsmodell 1967. 

ÄLVÄNGEN. Det är inte 
utan stolthet som Stig 
Karlsson visar upp 
sin nya ögonsten – en 
Volvo 144 av årsmodell 
1967.

Bilköpet har också 
sin alldeles särskilda 
historia.

– Jag är salig, förkla-
rar Stig.
”Stuffa-Stig” Karlsson är 
ursprungligen från Örn-
sköldsvik. Det var där han 
köpte sin första Volvo 144 av 
årsmodell -70.

– Jag kallade bilen för 
Bettan. Den var en kär vän 

under en lång följd av år. Jag 
köpte den begagnad 1978, 
då hade den gått 16 000 mil. 
2004 och 52 000 mil senare 
gick den till skroten, förkla-
rar Stig.

Döm om Stig Karlssons 
förvåning när han bara för 
några veckor sedan fick se en 
kopia av Bettan på Blocket.

– Färgen var exakt iden-
tisk, det vill säga benvit. Den 
här Volvon är visserligen tre 
år äldre än den jag hade tidi-
gare, men den är oerhört väl-
bevarad och fin. Den är unik 
på det sättet att den inte har 
några utvändiga backspeglar 

plus att det är en automat, 
förklarar Stig.

Nu har Stig Karlsson 
bestämt sig för att ställa in 
Bettan 2 på vinterförvaring. 
Han har hyrt en garageplats 
fram till den sista mars.

– Visst är det en udda 
bilaffär? Jag ser fram emot 
våren då den ska få ut och 
rulla på vägarna. Registre-
ringsskylten har bokstäverna 
EMN som bäst översätts till: 
En Mans Njutning!
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DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

1 DECEMBER  
SKALL DE VARA PÅ!

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER

LÖRDAG 30/11&  

SÖNDAG 1/12 
HAR VI 

EXTRAÖPPET 

KL 10-13
VI BJUDER ALLA 

KUNDER PÅ 
KAFFE & KAKA


