
VECKA 17         NUMMER 16|24 MOTOR

Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

Lagom ”tjeck” 
laståsna
Längs serpentinvägarna 
vid den vackert beläg-
na Gardasjön i Italien 
färdas vi i en ”tjeck” 
mellankombi som ska ta 
marknaden med storm. 

Nya Skoda Rapid 
Spaceback ska nämligen 
fylla gapet mellan lilla 
Fabia och den större 
Octavia. 

Det rör sig med andra 
ord om en lagom stor 
kombi till ett lagom pris 
och bilen känns som 
gjord för den svenska 
marknaden. 

Här är ju alltid lagom 
bäst.   

I Verona vajar den ”svenska 
flaggan” ikapp med vinden. 
Ja, stadens flagga är nämli-
gen en identisk kopia av vår 

egen med ett gult kors på blå 
botten. Vi känner oss med 
andra ord som hemma i den 
gamla kulturstaden i norra 
Italien och så gör också den 
Skoda Rapid Spaceback vi 
rattar. 

Tydliga släktskap
Den eleganta designen ger 
en känsla av koncernbror-
san Audi A3 Sportback och i 
grillen sitter Skodas nya em-
blem i krom på svart botten. 
Mannen bakom designen 
av Rapid Spaceback är ing-
en mindre än Jozef Kaban. 
Låter namnet bekant? Nja, 
kanske inte men säger vi is-
tället att den unge slovaken 
ritat Bugatti Veyron lyfter 
nog de flesta på ögonbrynen. 
Vad skiljer då ”vanliga” Ra-
pid från Spaceback-versio-
nen? 

Jo, inte särskilt mycket. 

Fram till B-stolpen är de i 
stort sett identiska men efter 
är designen ny och man ser 
tydliga släktdrag med sto-
rebror Octavia. Inredning 
och instrumentering är den-
samma som i vanliga Rapid 
liksom de bekväma sätena. 
Bagageutrymmet är generöst 
och här kan du lasta upp till 
415 liter eller 1 380 om man 
väljer att fälla baksätet. Alla 
bilar säljs med utrustningsni-
vån Elegance i kombination 
med två extra paket. 

Väljer du till Style Plus 
för 16 100 kronor så ingår 
bland annat 17-tums alumi-
niumfälgar, xenonstrålkas-
tare, panoramaglastak och 
tonade bakrutor. Hostar du 
upp ytterligare 5 800 så blir 
det även lätt att hitta då bilen 
förses med navigation.  

Mer för pengarna
Vill du köra med bensin i 
tanken erbjuds tre moto-
rer på 86, 105 respektive 
122 hästkrafter. Föredrar 
du istället diesel så finns två 
oljebrännare på 90 respek-
tive 105 hästar. Lite längre 
fram kommer även Rapid 
Spaceback i snålutförandet 
”GreenLine”, då med en 
förbrukning på blott 0,38 li-
ter milen. 

Smarta lösningar har all-
tid varit Skodas signum och 
ett par av dessa är ett ba-
gagerumsgolv i två nivåer 
samt den vändbara bagage-
rumsmattan med textil på 
ena sidan och gummi på den 
andra. Men även den smarta 
isskrapan som har sin plats 
innanför tanklocket finns 
kvar. 

Med full pott i Euro 
NCAP:s krocktester och 
en prislapp som startar från 
154 900 kronor gör det nya 
Skoda Rapid Spaceback till 
en bil att räkna med. Man 
brukar säga att man får det 
man betalar för, men i det 
här fallet får du faktiskt mer!

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

 © CNP AB

SKODA RAPID SPACEBACK 1,2 TSI 105

Motor: 4-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cyl. Max effekt: 105 hk 

vid 5 000 varv/min. Max 

vridmoment: 175 Nm mellan 

1 550-4 100 varv/min.  

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-växlad 

manuell.

Fjädring: Skruvfjädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fjäderben med undre 

triangellänk. Bak: torsions-

axel.    

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel: 10,9 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 260, längd 430, bredd 

171 höjd 146. Tjänstevikt 1 

170 kg. Bränsletank 55 liter.   

Prestanda: Toppfart 193 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 10,2 sek.

Förbrukning/Miljö: 5,0 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 116 g/km.

Pris: 159 900 kronor.

Plus för: Finfina köregen-

skaper, generösa utrymmen, 

trevlig bensinmotor, prisvärd 

uppstickare.

Minus för: Lite alldaglig 

design.

Skoda Rapid Spaceback 1,2 TSI 105.

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

KUNGÄLV, Filaregatan 7
0303-20 86 00, www.kongahallabil.se
Mån–Fre 9–18, Lör 11–15

PRIVATLEASING FR. 3.595:-/MÅN

0:- I KONTANTINSATS. 36 MÅNADERS HYRA, 4.500 MIL.

SUBARU FORESTER

  Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO
2
-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. 

** 0:- i kontantinsats. 36 månaders hyra, 4.500 mil.

254.900:-
Subaru Forester 2.0X fr.

3.595:-/mån**
Privatleasing Forester 2.0X fr.

Standardutrustning Forester

Klimatanläggning

★ ★ ★ ★ ★ 

Boxermotorer

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 01  www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

 

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se


