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Amarok. Om du kräver lite mer.
Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 
20% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen 
på bilden är extrautrustad.

Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

VW Amarok Highline 2,0 TDI 180 hk Automat 
4MOTION Ord. pris 375.000:- exkl moms

NU! 309.000:- exkl moms Leasing 3.495:-/mån*

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB
LIMITEDEDITION

Erbjudande!
Just nu bjuder vi på frontbåge med 3 extra ljus eller sidebars. 

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

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
öppet söndag kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Just nu extra bra 
rabatt vid renköp!

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

Gapar efter mycket
Volvo, Villa och Vovve - 
kan det bli mer svenskt 
än så? Tre klassiska ”V” 
som präglat uppväxten 
för många av dagens 
bilköpare. 

Men något har hänt. 
Volkswagen har kört om 
Volvo i försäljningen 
till privatkunder, villan 
väljs bort mot bostads-
rätt och katten är vårt 
populäraste sällskaps-
djur. 

Begreppet stämmer 
inte längre och nu 
lanseras nya Honda 
Civic Tourer som också 
förvanskar sanningen. 
Den ser så slank ut, men 
bagaget slår både VW 
Passat och Volvo V70.  

Dagens testbil gapar efter 
mycket och sväljer faktiskt 

hela stycket. Honda Civic 
Tourer lastar hela 624 liter 
med baksätet uppfällt och är 
därmed marknadens rymli-
gaste kombi.

 Om vi jämför med 
Volkswagen Passat Variant 
så är motsvarande siffra 603 
medan Volvo V70 sväljer 
575. Hondan lurar oss helt 
enkelt med sina slanka linjer.    

Sjukt spejsad
Det sägs att man äter med 
ögonen och alla vet att en 
vackert uppdukad middag 
smakar bättre än en mik-
rovärmd snabbrätt. Vad 
ögonen ser spelar oftast en 
avgörande roll vid flörten, 
husköpet eller bilvalet. 

Designen på Honda Civic 
Tourer känns riktigt fräsch 
och de största förändringar-
na jämfört med halvkombin 
hittar vi efter bakdörrarna, 
som fortfarande har dolda 
handtag. Japanen, som till-

verkas i England, har blivit 
23 centimeter längre och 
bjussar på ett smalt glasparti 
som sträcker sig från bakdör-
rarna hela vägen till baklju-
sen. 

Liksom tidigare är inred-
ningen och speciellt instru-
menteringen sjukt spejsad. 
Genom ratten ser man den 
analoga varvräknaren och 
strax ovanför hittar vi en di-
gital hastighetsmätare. 

Allt är hippt och modernt, 
men mitt i allt nyskapande 
så finns en vanlig hederlig 
handbromsspak.

Tre nya ”H” 
Vi trycker på den röda start-
knappen, vips sparkar mo-
torn igång och vi backar ut 
från parkeringsfickan. 

Men det är ingen lätt upp-
gift då sikten skyms av den 
läckra, men ack så svåröver-
skådliga, baken. Under hu-
ven på vår testbil arbetar en 
1,6-liters dieselfyra på 120 
hästkrafter och strax utanför 
italienska Rom får vi chan-
sen att känna vad storlasta-
ren duger till. 

Ja, köregenskaperna gör 
ingen besviken och chassit 
är med på noterna. Noll till 
hundra rullar på drygt tio 
sekunder och förbrukningen 
ska kunna stanna på 0,38 li-
ter milen. 

Vill du hellre ratta en 
bensinmotor så är valet lika 

enkelt. Det finns bara ett al-
ternativ på 1,8-liter och 142 
hästkrafter. Honda Civic 
Tourer säljs i fyra olika ut-
rustningsnivåer och grund-
priset börjar på 195 900 
kronor. 

De mest välutrustade ver-
sionerna har begåvats med 
ett adaptivt stötdämparsys-
tem där föraren kan ställa 
in dämpningen i tre olika 
lägen: normal, komfort eller 

dynamiskt. 
Är det dags att vinka farväl 

till Volvon, Villan och Vov-
ven och istället säga hej till 
Honda, Husvagn och Hus-
katt?          

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

HONDA CIVIC TOURER 1,6 I-DTEC COMFORT

Motor: 4-cyl dieselmotor med 

dubbla överliggande kamaxlar 

och fyra ventiler per cylinder. 

Max effekt: 120 hk vid 4 000 

varv/minut. 

Max vridmoment: 300 Nm 

vid 2 000 varv/minut. 

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-växlad 

manuell.   

Fjädring: Skruvfjädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fjäderben med undre 

triangellänk. Bak: torsions-

axel.

Styrning: Kuggstång med 

elservo. Vändcirkel: 11 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 260, längd 454, bredd 

177, höjd 148. Tjänstevikt 1 

460. Bränsletank 50 liter.   

Prestanda: Toppfart 195 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 10,3 sek. 

Förbrukning/Miljö: 3,8 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 99 g/km.

Pris: 213 900 kronor. 

Plus för: Gigantiskt bagageut-

rymme, snygg formgivning, 

Snål dieselmotor, körkänslan.

Minus för: Tillvalen gör att 

priset lätt springer iväg, 

tillvalen gör att priset lätt 

springer iväg.

Honda Civic Tourer 1,6 I-Dtec Comfort.


