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Monaco är ett litet sa-
gorike som förknippas 
med sitt kasino och sin 
rikedom. 

På gatorna står mil-
jonbilarna parkerade 
nästan på varandra och 
i hamnen ligger lyxjak-
terna på rad. 

Att provköra nya 
Opel Cascada här är 
rena vansinnet, men 
det fi nns naturligtvis en 
poäng. 

Lyckas vår guldfärga-
de cabriolet dra till sig 
uppmärksamhet från de 
luttrade monegaskerna 
så kan tillverkaren pus-
ta ut och till vår hjälp 
har vi vår alldeles egna 
”betjänt”.      

Cascada betyder vattenfall 
på spanska och vi hoppas in-
nerligt att slippa något vatten 
då vi cabbat ner och kör från 
Nice till Monte Carlo. Med-
an vi styr ut från fl ygplatsen 
jobbar elmotorn med att fälla 
ner tygsuffl etten som lägger 
sig till rätta snyggt och pryd-
ligt bakom baksätet. Proce-
duren tar sjutton sekunder 
och kan göras i farter upp till 
50 km/h. Det här går ju som 
ett rinnande vatten, Opel. 

Det är inte alla cabbar som 
är lika snygga med suffl etten 
uppe som nere, men det är 
Opel Cascada. Okej, karos-
ser med två dörrar är snyggt 
men det fi nns även nackdelar. 

Ett är att ta sig in i baksätet 
då suffl etten är uppe och ett 
annat är att få tag i det främre 
säkerhetsbältet eftersom dör-
rarna är extremt långa. 

Men det är här vår alldeles 
egna ”betjänt” kommer in i 
bil(d)en. Det är nämligen en 
smart arm som automatiskt 
sträcks fram och gör det le-
kande lätt att greppa bältet. 
Inredningen är smakfull med 
välskulpterade framsäten och 
en elegant instrumentpanel 
som övergår i lika eleganta 
dörrsidor. 

Du väljer själv mellan tyg 
eller en snygg skinnklädsel 
som levereras med värme och 
svalkande ventilation. Bara 
för att det är en cabriolet 
så betyder det inte att Opel 
Cascada är opraktisk. Baksä-
tet huserar två resenärer och 
med suffl etten uppe fi nns 
plats för 350 liter bagage eller 
280 då taket är nere. 

På vägen är Opel Cascada 
en njutning och det är inget 
fl ex i karossen. Under huven 
erbjuds tre bensinmotorer 
där vi provkört turbofyran på 
170 hästkrafter. Det här är en 
helt ny motor som begåvats 
med overboost-funktion eller 
överladdning på svenska. 

Normalt sett levererar 
bensinaren 260 Newtonme-
ter, men vid acceleration så 
får man tillgång till ytterliga-
re 20 och därmed rullar noll 
till hundra på 9,6 sekunder 
samtidigt som toppfarten är 
222. 

Trots detta lämpar sig 

nya Opel Cascada bäst att 
framföras njutningsfullt med 
taket öppet och solglasögo-
nen vilandes på nästippen. 
Nu undrar säkert många vad 
härligheten kostar? Grund-
priset för Opel Cascada är 
295 900 kronor och då får 
du en cabriolet som faktiskt 
lyckas dra till sig nyfi kna 
blickar även i Monaco. 

Vi fotar nere i hamnen 
med strålande utsikt över 
hela furstendömet och lå-
ter Frank Sinatra sjunga ut 
genom högtalarna. ”If i can 
make it there i´ll make it 
anywhere”. 

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Opel Cascada 1,6 ECOTEC.

Rivierans guldgosse 

OPEL CASCADA
1,6 ECOTEC

Motor: 4-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cyl. Max effekt: 170 hk 

vid 6 000 varv/min. Max 

vridmoment: 260 Nm mel-

lan 1 650-3 200 varv/min.

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-väx-

lad manuell.

Fjädring: Skruvfj ädring och 

krängningshämmare runt 

om. Fram: fj äderben med 

undre L-länk. Bak: halvstel 

axel. 

Styrning: Kuggstång med 

elservo. Vändcirkel: 12,2 

meter.

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/

sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 270, längd 470, bredd 

184, höjd 144. Tjänstevikt 1 

658. Bränsletank 56 liter.  

Prestanda:  Toppfart 222 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 9,6 sek.

Förbrukning/Miljö: 6,3 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 148 g/km.

Pris: 295 900 kronor.

Plus: Lika elegant upp- som 

nercabbad, imponerande 

kvalitetskänsla, 5 års nybils-

garanti.

Minus: Plottrig instrument-

panel.
Alltid på väg

Reparatör 
till Svevia Maskins depå i Göteborg                                            

Mer information om tjänsten finns på vår webbplats, 
www.svevia.se. Via webbplatsen skickar du även in din 
ansökan. Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Peter Ax, på telefon 031-58 67 58.

 

NU KAN DU BESTÄLLA  
HELT NYA VOLVO XC90.

Nya Volvo XC90 är något alldeles extra.  

Den mest exklusiva, intuitiva och nyskapande 

Volvo som någonsin skapats. Nu kan du beställa 

din Volvo XC90. Välkommen in till oss!  

Nya Volvo XC90. Pris från 498 000:-. Förbr.  l/100 km bl. körn: 2,7/5,8/7,7. CO2 g/km: 64/152/179 (XC90 T8 

Plug-in Hybrid/D5/T6). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid 

Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se 

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

opel.se

LAGERRENSNING! FRÅN 149 900 KR.

Astra Active är utrustad med smart teknik, som uppvärmd 

läderratt och farthållare. Och den tål att jämföras, inte minst 

med sina tyska konkurrenter. Mycket utrustning, lägre pris och 

samma unika tyska kvalitet gör den till ett enkelt val. 

 Välkommen och provkör så skänker du dessutom 100 kr 

till Världens Barn.

ASTRA ACTIVE

Pluspaket 5 900 kr
Ord. pris 9 700 kr

Elektronisk klimatanläggning (ECC)
Mittarmstöd fram
Parkeringssensor bak

Passa på!Spara25 000 krOpel Astra Active

fr. 149 900 kr

Ord. pris 174 900 kr

Fullutrustad med b

Uppvärmd läderratt

Farthållare

Färddator

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO
2
 utsläpp blandad körning 99-159 g/km.  

Bilarna på bilden är extrautrustade. Tillägg Sports Tourer 8 000 kr. Priserna gäller modellår 14. 5 års nybilsgaranti 

består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 100 000 km).  

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9–18,  Lördag 10-14
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