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KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

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.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

BOKA DIN 2015 FÖR 
SÄKER LEVERANS 

TILL VÅREN!

Sista söndagen för 
säsongen! Öppet 12-15

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Vilken bilmodell är po-
pulärast i världen?

Ford hävdar, för andra 
året i rad, att Focus 
innehar hederstiteln 
och förra året såldes 
1 097 618 exemplar av 
den populära bilen.

Tycker du att siffrorna 
är svåra att greppa?

Okej, då kan vi istället 
skriva att det såldes 
drygt två Ford Focus 
i minuten under hela 
2013.

Nu är det dags för 
storsäljaren att få sig 
ett lyft och än en gång 
rullar våra tankar till - 
Aston Martin.   

För att upprätthålla de fina 
försäljningssiffrorna så går 
det minsann inte att ligga på 
latsidan. En bilmodell måste 
hela tiden kännas fräsch och 
därför lanseras nu en rejält 
uppdaterad Ford Focus, 
trots att den tidigare model-
len bara har tre år på nacken.

Från att ha haft en lite 
småknubbig design så har 
nya Ford Focus blivit klas-

sens snygging och det kan 
vi tacka Aston Martin för. 
Grillen är nästan en identisk 
kopia av den brittiska gentle-
mannabilen och man undrar 
ju när en stämningsansökan 
dimper ner i brevlådan hos 
Ford. Strålkastarna sträcker 
sig elegant över framskär-
marna och huven har fått ett 
par stilfulla veck.

Skärmar och dörrar är 
arvegods från gamlingen 
samtidigt som bakpartiet 
känns bekant trots föränd-
rade lysen. Om vi hoppar in 
bakom ratten så upptäcker 
man snabbt att interiören 
förfinats och förbättrats. 
Ratten är helt ny och på den 
uppfräschade mittkonsolen 
finns ett helt nytt infotain-
mentsystem som styrs med 
en åttatums pekskärm.

Systemet går naturligt-
vis att få med navigation 
och röststyrning – fast på 
engelska. Då räcker det att 
säga ”i´m hungry” så visar 
färgskärmen genast vägen 
till närmsta tapassylta, då vi 
befinner oss i Spanien.    

Liten men stor 
Har du minsta beslutsång-

est så är inte motorläsningen 

att leka med. Inledningsvis 
erbjuds fem bensinare i ef-
fektspannet 100 till 250 häst-
krafter och fyra turbodieslar 
från 95 till 180.  Vi har kon-
centrerat oss på den trecylin-
driga 1-litersbensinaren som 
finns med antingen 100 eller 
125 hästkrafter. 

Det här är ”kioskvältar-
motorn” i gänget och trots 
det lilla formatet så räcker 
maskinen faktiskt till under 
provkörningen i spanska 
Malaga. Ford har även job-
bat flitigt på chassisidan med 
nya stötdämpare och vassare 
styrning, vilket gör susen för 
köregenskaperna. 

Dessutom är säkerhetssys-
temen många och effektiva 
– bland annat finns ”automa-
tisk nödbroms” som fung-
erar i alla hastigheter. Sys-
temet använder sig av radar 
och om föraren inte reagerar 
inför ett hinder eller fara så 
tar bilen över kommandot 
och bromsar. Prislappen 
börjar från 163 400 kronor 
och det är riktigt prisvärt. 
Speciellt för dig som g(r)illar 
Aston Martin!

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf

Efter fjorton timmar på 
ett flygplan tvärs över 
Atlanten så sitter vi 
bakom ratten på lyxhy-
briden Lexus NX 300h.

Vi kör längs First 
Avenue i den amerikan-
ska staden Seattle och 
trafikrytmen är behag-
ligt sansad.

Designen är makalös 
snygg och komforten på 
topp.

Ändå börjar prislap-
pen på rimliga 361 700 
kronor så frågan är hur 
mycket lyx man får för 
pengarna?

Vi är i staterna för att 
ta reda på svaret. 

Lexus vill in i matchen med 
de tyska konkurrenterna och 
om allt går enligt planerna så 
ska nya NX stå för en tredje-
del av japanernas försäljning. 
Men det är lite i grevens tid 
man ger sig in i kampen om 
suvkunderna - men japa-
nerna gör det i alla fall med 
bravur.

Lexus NX bjuder på skar-
pa veck och vågad design. 
Den maffiga spindelgrillen 
får alla att haja till och in-
under strålkastarna finns en 
ljusslinga med hela 39 lys-
dioders. För att ytterligare 
höja SUV-känslan så har 
NX svarta hjulhuskanter och 

FORD FOCUS 1,0 ECOBOOST TITANIUM 5-D

Motor: 3-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cyl. Max effekt: 125 hk 

vid 6 000 varv/minut. Max 

vridmoment: 170 Nm vid 1 

400 varv/minut.

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-växlad 

manuell. 

Fjädring: Fram: McPher-

son-fjäderben. Bak: Multil-

änkaxel.

Styrning: Elservo. Vändcirkel: 

11 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/

sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 265, längd 436, bredd 

182, höjd 148. Tjänstevikt 1 

402. Bränsletank 55 liter.   

Prestanda: Toppfart 193 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 11 sek.

Förbrukning/Miljö: 4,9 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 114 g/km.

Pris: 195 400 kronor.  

Plus: Elegant och snyggt ut-

seende, avancerad säkerhets-

teknik. vassa köregenskaper.

Minus: Snåla garantier.

Snyggast i Seattle
dubbelfärgade backspeg-
lar. Den sluttande taklinjen 
övergår till sist i en liten bak-
vinge och nedanför sticker 
ljusramperna ut en bit från 
karossen. Men bilen har inte 
bara utseendet – även inred-
ningen är läcker. 

Varje detalj känns ge-
nomtänkt och en snabbtitt 
på mugghållarna räcker för 
att övertyga oss. Botten har 
nämligen begåvats med ett 
greppvänligt gummi som 
gör att man inte behöver ta 
båda händerna från ratten 
för att skruva loss korken. 
Strax bredvid finns även en 
liten platta och här kommer 
en riktig nyhet – induktiv 
laddning. Genom att lägga 
mobilen på den lilla plattan 
så laddas den automatiskt, 
helt utan sladd. Tyvärr är 
det bara Nokia och Samsung 
som stödjer finessen. Än så 

länge…
Under huven arbetar en 

bensinfyra på 155 hästkraf-
ter och maskinen kamperar 
ihop med två elmotorer – en 
främre på 143 hästar och 
en bakre på 68. Tja, om du 
är ute efter fyrhjulsdrift vill 
säga. Nöjer du dig med en-
bart framhjulsdrift så utgår 
den bakre elmotorn och du 
sparar 12 000 spänn. Köre-
genskaperna är riktigt bra 
och det är lätt att få lite för 
tung högerfot. 

Men vi försöker sansa oss 
under provturen i Seattle - 
man vet ju aldrig vad som 
ligger i medtrafikanternas 
handskfack. Så det känns 
tryggt att vår Lexus NX är 
utrustad med ett digert sä-
kerhetspaket som inklude-
rar adaptiv farthållare med 
autobroms, körfältsassistans, 
döda-vinkel-varnare och 

dessutom ett varningssystem 
för bakomvarande objekt vid 
backning. 

Tänk dock på att de flesta 
paketen är tillval till instegs-
versionen för 361 700. Vill 

du hellre köpa en fullkletad 
NX så är det bara slå till på 
en Executive. Priset höjs 
visserligen till 536 100 kro-
nor, men det är prisvärt och 
tankarna går till ordspråket 

”veni, vidi, Visa”. 
Jag kom, jag såg och jag 

handlade!

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf

Lexus NX 300h AWD.

Ford Focus 1,0 EcoBoost Titanium 5-d.

Populärast i bilvärlden


