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RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 137 400 KR

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 114 900 KR

*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur). Gäller ej RS- eller GT-versioner. Gäller tom 31/12 2014. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 114 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 137 400 kr (ord. pris 152 400 
kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 0,31-0,55 l/mil, Captur 0,49-0,54 l/mil, CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km. 5 
års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem 
år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

VINTERN KOMMER ALLTID
FORTARE ÄN MAN TROR

VINTERPRIS INKL. VINTERHJUL
– VÄRDE UPP TILL 26 500 KR*

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se / renault.se

Nödingevägen 2 • Tel 0303-960 96

BILFÖRSÄLJNING • BILVERKSTAD • AC-SERVICE 
DÄCKVERKSTAD • 4-HJULSINSTÄLLNING • DÄCKHOTELL 
GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

Dags att
byta om
– rätt vinterdäck till rätt pris!

www.nyapassat.se

 
Pris från 298 000 kr.   

Utmanar det förväntade.

 
Utrustad med bland annat:

 

 1 930 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2-5,2 l/100 km. CO
2
-utsläpp 110-120 g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Bilab Finans Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde.

Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad.

 

www.bilab.se

För bara några år sedan 
så hade brunfärgade 
bilar samma status som 
en viss ubåtsnation har 
hos försvarsstaben: man 
ville inte ta i dem med 
tång.

Nu har något hänt och 
nästan varje biltillver-
kare har en kulör som 
heter antingen cappuc-
cino, latte eller mocka.

Men själva färgnam-
net på fem bokstäver 
tycks ha försvunnit - 
tills nu.

Seat Leon X-perience 
säljs nämligen utan att 
förväxlas med något 
kaffe. I brunt.  

Dagens testkärra ansluter sig 
till den stora skaran av kom-
bibilar som säljs med högre 
markfrigång, fyrhjulsdrift 
och skyddande plastattribut 
lite varstans. 

Sedan avslöjar just färgen 
vart bilen hör hemma då våra 
tankar ska sväva bort till ter-
rängen, lera och smuts. Låt 
oss undersöka om brunetten 
levererar vad utseendet lo-
var.    

Designen är fräck med 
skodda hjulhus, tröskelbred-

dare och falska hasplåtar i 
äkta plast. Att nya Seat Leon 
X-perience inte bör utsättas 
för några större äventyr be-
visas inte minst av 17-tums-
fälgarna som dessutom kan 
växa en tum ytterligare om 
du hostar upp 3 700 kronor. 
Om vi fortsätter vår rund-
tur inne i kupén så ser man 
snabbt att utsidans skarpa 
vinklar även smittat av sig 
här. 

Om du glömmer vilken 
bil du rattar så finns ”X-pe-
rience” ingraverat i dör-
rarnas tröskelskydd och ett 
litet tjusigt emblem pryder 
ratten. Vi gillar skarpt den 
eleganta inredningen i brun/
svart alcantara med match-
ande bruna sömmar. Mer-
kostnaden är 6 800 kronor, 
men det är värt varje krona. 
Bagagevolymen är naturligt-
vis densamma som i Leon 
ST kombi, alltså 587 liter 
med uppfällt baksäte och 1 
470 med nedfällt. 

Glad överraskning
Under motorhuven erbjuds 
en pigg bensinare och tre 
turbodieslar. Hela gänget är 
såväl fyrcylindriga som fyr-
hjulsdrivna och vi har prov-
kört bensinaren i ett soligt 
Barcelona, där även själva 

bilen tillverkas. 
Turbofyran lockar fram 

180 hästkrafter och för pris-
värda 259 900 kronor så 
ingår en sexväxlad dubbel-
kopplingslåda, vilken även 
är standard till den största 
turbodieseln på 184 hk á 
282 900. Billigast i gänget är 
dock TDI 110 för 236 900 
och sedan följer TDI 150 för 
256 900. Chassit har höjts 
med 1,5 centimeter vilket 
kanske inte låter så mycket 
men det är fullt tillräckligt 
och ger en markfrigång på 
17 cm. 

Ändå är köregenskaper-
na riktigt bra med lagom 
mjuk fjädring och behaglig 
styrning. Normalt driver 
X-perience, som de flesta 
konkurrenterna, enbart på 
framhjulen. Men tappar nå-
got hjul greppet så tar det 
bara en hundradels sekund 
innan Haldex-systemet för-
delat om kraften. Sitter du 
fortfarande och grubblar 
över färgvalet så ska jag lätta 
på blodtrycket nu. 

Bilen finns även i rött, 
vitt, grått och svart - men det 
förblir vår lilla hemlighet.

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Seat Leon X-perience TSI 1,8 4x4.

Här är en äkta brunett


