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Extra prisvärda Volvo
Your Edition är våra allra mest prisvärda bilar. Du får utrustningsnivå Kinetic 

med bland annat ECC klimatanläggning, aluminiumfälgar och konstantfart-

hållare. Dessutom High Performance audio med Buetooth samt bränsledriven 

värmare med timer. Du kan även uppgradera till utrustningsnivå Momentum för 

en bil utöver det vanliga.

VOLVO YOUR EDITION

Volvo Your Edition Nu Pris Inclusive privatleasing* 
V40 D2 (115 hk, miljöbil) 209.900:-  3.273:-/Mån 

V60 T3 (150 hk)  241.900:-  3.754:-/Mån 

V70 T4 (180 hk)  272.900:-  4.339:-/Mån 

VOLVOCARS.SE
* Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal 

och Volvokort med drivmedelsrabatt. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex beräknat på kör-

sträcka 0.000 mil/ år.Förbr. l/100 km bl. körn: 3,4 – 7,2. CO2 g/km: 88 – 168 (V40D2 man – V70 T4 aut).  

Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden är extrautrustade. Begränsat antal motor- och tillval. 

LILLA EDET
Göteborgsvägen 12

0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A

0303-360330

stendahlsbil.se

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.

Gör ett klipp
med Seat

Från att ha varit den fula kusi-
nen från landet så har Seat på 
senaste åren blivit en riktigt 
tuff skönhet. Med Leon ST 
erbjuder man äntligen smar-
ta lastmöjligheter och allt 
toppas med en stor portion 
körglädje. 

Häng med och provkör 
längs de kuperande bergs-

Dagens testbil tillverkas i Barcelona och har döpts 
efter en stad i Kastilien. Du har säkert redan listat 
ut att vi sitter bakom ratten på Seat Leon – en mo-
dell som nu erbjuds som kombi. 

Men trots spanska städer som Barcelona och Leon 
så fl yger våra tankar iväg till Sevilla. Det var här 
som den världskända barberaren höll hov och kan-
ske ingick Seats ledning bland kunderna? Nya Leon 
ST Kombi är nämligen ett riktigt klipp.

vägarna runt staden som ald-
rig sover – Barcelona! 

Inte slätkammad 
Om vi jämför designen mel-
lan halvkombin och kom-
bin så är den identisk från 
nospartiet till c-stolpen bak-
om insteget till baksätet. At-
tityden är riktigt tuff med de 
kantiga strålkastarna, vassa 
grillen och det stora luftinta-
get under stötfångaren. 

Sidolinjerna är stilrena och 
längst bak fi nns ett snitsigt 
karossveck som löper runt 
hela bakpartiet. 

Lägg till detta ett färgpro-
gram som skulle göra Anti-

krundans konstexpert Claes 
Moser salig av lycka. Seat 
Leon ST Kombi har dragits 
ut hela 27 centimeter och 
bagageutrymmet sväljer där-
med 587 liter. 

Behöver du lasta mer så 
är det bara att fälla baksätet 
och vips går det att trycka in 
1 470. Tyvärr blir inte lasty-
tan helt plan utan som hos de 
fl esta kombimodeller blir det 
en liten skidbacke upp mot 
framsätenas ryggstöd. 

Om vi fortsätter vår rund-
tur inne i kupén så ser man 
snabbt hur utsidans skarpa 
vinklar även smittat av sig på 
insidan. 

Motorerna är identiska 
med ”vanliga” Seat Leon och 
samtliga har start/stopp-sys-
tem. Det rör sig om bensin-
fyror på 105, 122, 140 res-
pektive 180 hästkrafter eller 
dieselfyror på 105, 110, 150 
eller 184 hästar. 

Vilken man väljer är oftast 
en ekonomisk fråga, men en 
hårresande lekkamrat är den 
näst största bensinaren i det 
sportiga FR-utförandet. 

Här avverkas noll till 
hundra på 8,4 sekunder och 
topphastigheten är 211 km/h. 
En sexväxlad manuell låda är 
standard, men hostar du upp 
14 500 kronor extra så ingår 
en sjustegad DSG-låda som 
dessutom kan utrustas med 
växelpaddlar vid ratten för 
1 500 spänn. 

Söker du istället efter en 
skattebefriad miljöbil så är 
dieselalternativet på 110 
hästkrafter motorn för dig. 
Eller vad sägs om en blandad 
förbrukning på 0,33 liter mi-
len? Grundpriset för nya Seat 
Leon ST Kombi startar från 
169 900 kronor och redan 
då ingår bland annat insyns-
skydd för bagaget, luftkondi-
tionering, färddator och en 
hyfsad ljudanläggning med 
5-tumsskärm. 

Det här är vad barberaren 
i Sevilla skulle kallat för ett 
”riktigt klipp”.

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf 

NJ Datorservice

Vi erbjuder hemservice, support &
 försäljning till företag & privatpersoner.

Kontakta oss för mer info!

Tel: 0704-967217
Mail: info@njdatorservice.se
Web: www.njdatorservice.se

Boka en sommarstädning av din dator! 
Vi bjuder på en 1-års Kaspersky Internet Security när ni 
bokar ett hembesök!

Ring oss eller gå in på www.njdatorservice.se för mer info!

SEAT LEON ST KOMBI FR 1,4 TSI

Motor: 4-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cyl. Max effekt: 140 hk 

mellan 4 500-6 000 varv/

min. 

Max vridmoment: 250 Nm 

mellan 1 500-3 500 varv/

min.  

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-växlad 

manuell.

Fjädring: Skruvfj ädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fj äderben med undre 

triangellänk. Bak: torsions-

axel.

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel: 10,2 meter.

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 263, längd 454, bredd 

182, höjd 144. Tjänstevikt 1 

275. Bränsletank 50 liter.

Prestanda: Toppfart 211 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 8,4 sek.

Förbrukning/Miljö: 5,3 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 122 g/km.

Pris: 205 900 kronor.

Plus för: Samma teknik som i 

Audi och VW, hög standardut-

rustning till bra pris, snyggas-

te kombin på marknaden

Minus för: Ingen plan lastyta 

när baksätet fälls

Seat Leon St Kombi Fr 1,4 TSI.


