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Vinn biljetter

I FURULUND
Nu lottar vi ut 10 biljetter till  
Streaplers spelning i 

Furulundsparken, Alafors, fredagen 
den 22 augusti, klockan 19.00.

Genom att ringa in rätt svar på 
frågorna nedan och skicka in 
annonsen till Alekurirens redaktion 
har Du chansen att vinna en 
entrébiljett (värde 150:-).

Vilket efternamn har tvillingarna som  
var med och startade Streaplers?
1. Liljeblad  
X. Liljegren   
2. Liljelund

Vad heter Streaplers senaste skiva?
1. Härliga fredag    
X. Lördag hela veckan   
2. Hela veckan lång

Vad heter Streaplers sångare  
och tillika gitarrist? 
1. Kenny Samuelsson   
X. Kent Svensson    
2. Krister Svantesson

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet 
 ”Streaplers”. 
Vi måste ha Ditt svar 
senast fredag 8 augusti!

NAMN _______________________

ADRESS ______________________

TELEFON _____________________

Glad sommar!
Nu tar vi av oss strumporna och springer ut i det gröna bland myggor och 
vägarbeten. Men missa inte sommarens stora avslutningsfest – Sveriges största 

Välkommen!

NÖDINGE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 SVENSKFAST.SE/ALE

16-17/8

Den superfräcka kärran 
är varken bil eller mo-
torcykel - utan en helt 
ny skapelse med fl ug-
vingsliknande dörrar.

Nu återstår frågan om 
det här är en insekt för 
året-runt-bruk eller en-
bart en sommarfl uga?

Det är varken en motorcykel 
eller bil, men fransosen har 
plats för två och har fyra hjul 
samt en ratt. Renault Twizy 
är en minst sagt udda fi lur 
vars saxdörrar öppnas som på 
en Lamborghini Aventador. 
Tja, om du nu inte tycker att 
plastdörrar och blixtlåsför-
sedda sidorutor är onödiga. 
Det är nämligen tillval för 
9 400 kronor. 

100% eldrift
Inredningen är väldigt spar-
tansk och det enda som är 
uppvärmt här är vindrutan. 
Att ta sig in bakom ratten 
är lika enkelt som i en tra-
ditionell bil, men lite mari-
gare är det att ta sig in som 
passagerare bakom föraren. 
Ändå är komforten hyfsat bra 
då förarsätet går att justera i 
längsled. 

Framtill, under en lucka, 
hittar vi påfyllningen för spo-
larvätska och till höger om 
den en laddningskabel. Twizy 
är nämligen 100% eldriven 
och efter 3,5 timmars ladd-
ning så ska litiumjonbatte-
riernas räckvidd vara fem till 
åtta mil beroende på väder 

och vind. Låt oss äntligen 
vrida om startnyckeln och 
vips påbörjar instrumentpa-
nelen en liten startprocedur. I 
väntan på att ordet ”GO” ska 
skina upp i grönt så ges det 
tid att tänka efter om du ska 
ta med antingen en passage-
rare eller femtio liter bagage.     

100% körglädje
Hur är då körupplevelsen? 
Maxhastigheten är fullgoda 
80 km/h och sprinten från 
stillastående till 45 tar 6,1 
sekunder. Elmotorns sjut-
ton hästkrafter driver på 
bakhjulen och är vansinnigt 
kul. Medaljens baksida är att 
minsta lilla gupp förmedlas 
genom 13-tummarna och 
känns som en hästspark i 
rumpan. 

Renault Twizy är en upple-
velse att köra och det är främst 
en upplevelse för sommaren. 

Visst får du köra med franso-
sen även på vintern men man 
får bylta på sig ordentligt då 
värme saknas. Renault Twizy 
kostar från 62 500 kronor, då 
med den mindre elmotorn på 
fem hästkrafter som toppar 
45 km/h och därmed klassas 
som EU-moppe. 

Med den större blir priset 
69 000 kronor och enligt re-
gelboken så förvandlas Twizy 
plötsligt till en tung fyrhjulig 
motorcykel med karosseri. 
Därmed gäller B-körkort, 
bältestvång men ingen behö-
ver därmed använda hjälm. 
Regelverket är nästan lika 
förvirrande som själva bilen 
(förlåt) motorcykeln, mope-
den eller rättare sagt fyrhju-
lingen. Kärt barn har många 
namn!

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Oj, vilken sommarfl uga

Renault Twizy Urban.

Den som ska åka på se-
mester vet att planering 
är A och O. 

I regel är det mycket 
saker som ska med på 
färden och då behövs 
en riktig laståsna som 
sväljer det mesta. 

Kia Ceéd har blivit en 
riktig familjefriare som 
toppat försäljningslis-
torna och vi har tagit 
pulsen på nya SW.

Koreanerna har tagit ett rejält 
kliv in på den svenska mark-
naden och när femdörrars-
versionen av nya Kia Ceéd 
hade sin svenska premiär gick 
den direkt upp till en sjät-
teplacering på Bil Swedens 
försäljningstopp. Nu är det 
således dags för familjefriaren 
Kia Ceéd SW - en bil som 
bjuder på lika mycket last 
som lust.   

Inredningen känns riktigt 
elegant, kvalitén är hög och 
mätarna lättlästa. Nospartiet 
har fått ta del av samma nya 
grill som övriga syskonska-
ran och designen är signerad 
Peter Schreyer som kanske är 
mer känd för att tidigare haft 
sitt vassa ritstift hos Audi. Ty-
värr så har bakåtsikten blivit 
lidandes under arbetet och 
backkamera á 12 900 kronor 
känns som ett måste, men då 
ingår också navigation. 

Kia Ceéd SW fi nns i tre 
utrustningsnivåer: inroparen 
”Ex” har det nödvändigaste 
med bland annat luftkondi-
tionering och ljudanläggning 
som standard. Går man ett 
snäpp upp till ”Komfort” får 
man LED-ljus, uppvärmd 
läderratt och infällbara ytter-
speglar. 

Klättrar vi längst upp på 
stegen till ”Executive” fi nns 
det mesta som bland annat 
automatisk parkeringshjälp, 

xenonljus, skinnklädsel och 
elektronisk parkeringsbroms. 
Bagageutrymmet sväljer 528 
liter eller 1 642 som mest och 
koreanerna har dessutom sat-
sat på en mängd smarta för-
varingsfack.

 
Fantastisk garanti

Motoralternativen blir som 
till femdörrarsversionen, det 
vill säga två bensinare på 100 
(173 900:-) respektive 135 
hästkrafter (169 900:-) samt 
två turbodieslar på 90 (183 
900:-) respektive 128 hk (189 
900:-). Vi har provkört den 
sistnämnda maskinen som 
har ett koldioxidutsläpp på 
117 g/km och dricker måttli-
ga 0,45 liter milen. 

Sexväxlat är standard men 
mot ett pristillägg på 10 000 
kronor så erbjuds en auto-
mat, fast med den lådan i 
dieseln ökar förbrukningen 
med 1 dl milen samtidigt som 
accelerationen och toppfar-
ten försämras. På de span-
ska vägarna känns Ceéd SW 
trygg och stabil, precis som 
en familjefriare av stora mått 
ska göra. Utöver detta toppar 
koreanen med fem stjärnor i 
EuroNCAP’s krocktester, vil-
ket inte gör valet sämre. 

I priset ingår dessutom 
sjuårig nybilsgaranti, tre års 
vagnskada och tolv års rost-
skydd. Det känns utan tvekan 
som om familjefriaren kom-
mer att få många att brista ut 
i ett rungande ”ja”.

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

Familjefriare i nöd & last

Kia Ceéd SW 1,6 CRDi.


