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Nya Corsa. 

Överraskande många funktioner.
Nya Corsa är full av möjliga val som normalt bara finns i större 
och lyxigare bilar. Värm frusna fingrar på den uppvärmda 
ratten eller luta dig tillbaka när den avancerade parkerings-
assistansen rattar in dig i den där snäva parkeringsfickan.  
Eller låt Opel Eye-kameran hålla koll på trafikskyltar och vad 
som händer runt omkring. Dessutom ingår 3 års service,  
assistans och garanti.** 
 Kom in och provkör en bil som kan betydligt mer än du tror.

opel.se

SMARTA FUNKTIONER:*

fr. 137 900 kr

utrustad. *Standard eller tillval beroende på version.

år. Gäller ej bilar registrerade på juridisk person samt taxibilar, körskolebilar och hyrbilar.
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CORSA

Vi befinner oss i ett 
soligt Malaga för att 
testköra en liten nätt 
familjebil vars målsätt-
ning är att bli en riktig 
storsäljare.

Modellen som har sina 
rötter i Sydkorea har 
nämligen designats i 
tyska Rüsselsheim med-
an tillverkningen sker i 
turkiska Izmit.

Nya Hyundai i20 har 
alla förutsättningar att 
ta ny mark och frågan 
är om det praktiska 
formatet och tuffa ut-
seendet kan få försälj-
ningen att spränga nya 
gränser?

Man behöver inte tänka 
stort för att ta sig långt. Hy-
undai i20 är måhända liten 
och nätt, men den populära 
småbilen har blivit en allt 
vanligare syn på våra svenska 
vägar. Nu har koreanen växt 
ett par centimeter, vilket re-
sulterar i generösare utrym-
men. Vi har testkört! 

Snyggare design
Den yttre designen har verk-
ligen fått sig ett lyft och från 
att ha varit ganska medioker 
så har utsidan blivit snudd på 
elegant. Nospartiet har fått 
stora strålkastare med ljus-
dioder, men även bakljusen 
har försetts med LED-tek-
nik. Det som förhöjer desig-
nen är den svarta C-stolpen 

mellan bakdörr samt bakruta 
och det svarta går även igen 
på dörrarnas skyddslister. 

Borta är det förvirrande 
bakpartiet som nu har fått 
bakljus som även sträcker 
sig över bagageluckan. In-
redningen är även den helt 
ny och känns modern på alla 
sätt. Känslan i knappar och 
reglage är behaglig, men nå-
gon pekskärm som man kan 
koppla till sin smartphone 
finns inte utan den infor-
mation som ges visas på en 
svartvit 3,5-tumsskärm. 

Däremot erbjuds en 
dockningsstation som tillval 
vilket gör att du kan para 
ihop mobilen med ljudan-
läggningen via bluetooth. På 
så sätt kan du få tillgång till 
dina spellistor och få navi-
gationshjälp från telefonen, 
vilket känns något sniket. 
Man sitter riktigt behagligt 
fram, men i baksätet färdas 

man helst bara två även om 
det finns plats för tre. 

Klena motorer
Nya i20 finns i fyra utrust-
ningsnivåer där man kan väl-
ja till allt ifrån öppningsbart 
panoramaglastak till backka-
mera med visning i backspe-
geln samt extra ljudisolering. 
Kikar vi på motoralternati-
ven så är de tre till antalet: 
bensinfyror på 84 respektive 
100 hästkrafter samt en tre-
cylindrig dieselspis på 75. 

Tyvärr lever ingen av mo-
torerna upp till våra förvänt-
ningar och vi hade gärna sett 
något vassare alternativ. Så 
den som vill ha lite mer kräm 
under huven gör rätt i att ge 
sig till tåls ett tag till - för 
senare under året lanseras 
ytterligare en bensinare på 
120 hästar. 

Efter ett par dagar på de 
släta fina spanska vägarna är 
vi överens om att nya Hyun-
dai i20 är en mycket bra bil 
som kommer bli ett givet val 
för många familjer. Om det 
sedan beror på de generösa 
utrymmena, den tuffa desig-
nen eller höga kvalitén låter 
vi de lärda tvista om. 

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

HYUNDAI I20 1,2 COMFORT

Motor: 4-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cyl. Max effekt: 84 hk vid 

6 000 varv/minut.

Max vridmoment: 122 Nm 

vid 4 000 varv/minut. 

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 5-växlad 

manuell.

Fjädring: Fram: McPher-

son-fjäderben. Bak: Torsions-

axel.

Styrning: Elservo. Vändcirkel: 

10,2 meter.

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 257, längd 404, bredd 

173, höjd 147. Tjänstevikt 1 

150. Bränsletank 50 liter.

Prestanda: Toppfart 170 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 13,1 sek.

Förbrukning/Miljö: 5,1 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 119 g/km. 

Pris: 134 900 kronor. 

Plus för: Hög kvalité och bra 

garantier, fina utrymmen, 

snygg design, komforten.

Minus för: Klen och surrig 

motor, saknar pekskärm.

Storsäljare i ny kostym
Hyundai i20 1,2 Comfort.


