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SvD:s barnjury kollar hur mycket ”bubbla” det är i VW Beetle
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Omslag: SvD tar hjälp 
av barn i klass 1B 
i!Gröndalsskolan, 
 Sollentuna, för att 
jäm föra nya VW 
Beetle med ”original- 
bubblan”.
Foto: Lars  Pehrson

Här kommer kapitel femtioelva i den spännande 
följetongen ”Vad är en miljöbil”. Upplösningen är 
nära, nya regler som ska gälla från januari 2013 
snudd på klara. Men först en kort resumé: Privat-
personer fi ck 2007 en miljöbilspremie på 10 000 
kronor när de köpte bilar med max 120 gram kol-
dioxidutsläpp per kilometer eller gick på el, etanol 
eller gas. Subventionen skulle gälla fram till sista 
december 2009.

Då fick vi bevittna ett under, nästan lika stort som 
när Jesus gick på vatten. Stora bilar som Passat och 
Volvo V70 kunde plötsligt miljötrimmas ner till 120 
gram. Alla bara gapade. Det som tidigare varit 
omöjligt var möjligt. Statens avsatta 250 miljoner 
kronor fi ck ökas till 800 miljoner men... då satte 
 fi nansminister Borg 
stopp. Subventio-
nerna drogs in ett 
halvår i förtid. I stäl-
let fi ck miljöbilskö-
parna fem års befri-
else från fordons-
skatt. En utmärkt 
lösning  – för Borg. 
Statens kostnader 
kapades nämligen 
dramatiskt per bil. 
Samtidigt fortsatte 
antalet miljöbilar 
att öka och utgör 
i dag nära hälften av alla sålda nybilar. 

Men nu kommer det alltså nya hårdare regler från 
2013. Miljödepartementets tankegång är enkel: 
Lätta bilar ska få släppa ut mindre och tunga mer. 
Tänk att en mindre bil kanske får släppa ut 99 
gram medan en större 130 gram. Senast i slutet av 
januari ska arbetet vara färdigt och det svåraste 
sägs vara att just hitta lagom hårda gränsvärden, 
även på bilar som drivs av gas och etanol, som 
 hittills kört i en gräddfi l.

Kan vi då utropa – äntligen, en ny lättfattlig 
 gemensam miljöbilsdefi nition?

Nej, för det fi nns en liten, liten sak kvar att säga. 
Sitter du ner? Lova att inte svimma. 
Allt jobb med ny miljöbilsdefi nition gäller bara 

privatbilar. Inte förmånsvärdet på tjänstebilar 
– som utgör hälften av bilförsäljningen i Sverige.

Stora bilar som 
Passat och Vol-
vo V70 kunde 
plötsligt miljö-
trimmas ner till 
120 gram. Alla 
bara gapade.

Jonas Fröberg är Svenska Dagbladets motor-
redaktör. jonas.froberg@svd.se

Glömde halva 
bilförsäljningen

KRÖNIKA

JONAS FRÖBERG

M

KÖOLYCKORNA KAN MINSKAS
Autobroms, som stannar bilen helt i låga farter 
och reducerar hastigheten inför en krock i högre 
hastigheter, minskar risken att råka ut för kö-
olyckor med 22 procent, har försäkringsbolaget If 
räknat ut. En tredjedel av alla krockar är just av 
 typen ”upphinnandeolyckor” och därför särskilt 
 intressanta för försäkringsbolagen att studera. 

3 HETA ÄMNEN I BILVÄRLDEN

STOCKHOLMARE VÄLJER DUBBAT
Trots politikernas försök att straffa ut dubb-
däcken från Stockholms gator genom körförbud 
minskar inte försäljningen av dubbade däck 
i!Stockholmsregionen. Precis som Polis och 
 Räddningstjänst väljer Stockholmsbilisterna det 
säkra före det osäkra, trots att de till skillnad 
från utryckningsfordonen ibland måste ta en 
 omväg till resmålet. 

EUROPA GILLAR VILDMARKSBILAR
När även Volkswagen har satt på plastskydd runt 
hjulhusen och kallar sin fyrhjulsdrivna Passat för 
Alltrack (bilden) är praktiskt taget alla europeiska 
märken ute på samma vildmarksspår med sina 
standardbilar utom BMW. Volvo var faktiskt ett av 
de första med sin V70 Cross Country, förkortat XC, 
som följde på framgångarna för 850 AWD. 
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Prisat 
hembygge
Arkivbilden: 1968 haka-
de Rafael Löfgren i Ny-
köping på den populära 
amerikanska trenden att 
lyfta av den runda karos-
sen från en avkortad 
Volkswagenbottenplatta 
och byggde Sveriges, en-
ligt uppgift, första Beach 
Buggy. 
 I Svenska Dagbladet 
hade vi för säkerhets 
skull översatt den till en 
”sandbagge”, även om 
sandloppa vore mer ex-
akt. Rafael Löfgren fick 
också pris för sin skapel-
se, vilket framgick i noti-
sen den 27 oktober 1968.

1968 byggde Rafael Löfgren en ”sandbagge” som han fick pris för. ARKIVFOTO: SVD 

Skicka in dina 
 bilbilder
Har du ett vrålåk i gara-
get eller en älskad skrot-
hög? Skicka bilden till:
5 motor@svd.se

0  svd.se 

Barnjury
1 Webbtv Hur mycket 
bubbla är det i Beetle? 
SvD kallade in en 
 onostalgisk barn jury.

5 svd.se/motor
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testet
0  Fler biltester på svd.se/motor

testet

Eftersom få vuxna kan hålla sig helt neutrala till den gamla folkan, valde vi att be en garanterat nostalgifri barnjury om hjälp att bedöma de två bilarna. Men det visade sig att även de hade full 

Upphottade bubblan   ställs mot originalet
Säg ”bubbla” eller ”folka” och de 
flesta svenskar över 40 får något 
nostalgiskt i blicken. Minns den 
där första folkvagnen och att 
man minsann fick skrapa is från 
insidan på rutorna när det var 
kallt, eller att det inte gick att 
blinka när det regnade eftersom 
hela batteriets kraft gick åt till att 
driva vindrutetorkarna. Volks-
wagen Typ 1, som samlingsnam-
net är för den gamla tidens folk-
vagn, tillverkades fram till 2003  
i Mexiko, men hade då inte fun-
nits i Europa på många år. Sam-
manlagt sålde den lilla bilen i 21,5 

miljoner exemplar under 
1900-talets andra hälft.

Vi spolar fram bandet till 2011. 
Volkswagen som satsar stort på 
att bli världens största biltillver-
kare  lanserar den tredje genera-
tionens bubbla. Förra gången 
man försökte var sent 90-tal, 
men dåtidens ”nya Beetle” såg 
mest ut som tre halvmånar stap-
lade mot varandra och lyckades 
aldrig nå några större försälj-
ningsframgångar. 

Hur är då den nya ”nya Beet-
len”? Det korta svaret blir – som 

en Golf. Bottenplattan kommer 
från Golf, precis som motorn. 
Men det är inget fel på Golf, och 
med stor nyfikenhet tar vi oss ut 
på motorvägen. Bilen vi testar är 
värstingmodellen med en två-liters 
turbomotor och inte mindre än 
200 hästkrafter. I med sportläget 
och ner med gaspedalen, och 
Beetlen fullständigt spritter av lek-
fullhet. När turbon kickar i känns 
det fulla trycket i motorn, men så 
gör också ”Beetle Sport”, som 
 modellen heter, 0–100 km/h på 7,5 
sekund. Den lejongula klassiska 
bubblan från 1975 som vi fått låna 

från Volkswagen, har redan för-
svunnit ur backspegeln. Men så 
har de båda bilarna inte heller sär-
skilt mycket gemensamt. Visst, 
vissa av linjerna känns igen. De-
signteamet i Wolfsburg har velat 
hoppa på retro-tåget och göra om 
succén som såväl Fiat som Mini 
Cooper lyckats med under 00-talet 
och nylansera gamla modeller. 

Och det är med större varsamhet 
än i förra försöket man tagit till-
vara vissa detaljer som handsk-
fack och dörrpaneler. Men den 
nya Beetlen är inte bakhjuls-
driven och motorn hittar man 
numera fram. Inte känns det hel-
ler särskilt mycket folka när man 
kör. Det mekaniska är (tack och 
lov) borta – precis som kärleken 
många folka-ägare kände för sina 
bilar. För det finns en rad nack-

delar med nya Beetle. Koppla ur 
sportläget och den känns något 
vinglig på motorväg. Fjädringen 
är väl styv och ljudnivån på ojäm-
na underlag blir lite för hög. Bak-
sätet ska nog dessutom ses som 
nödplatser, eller vara reserverat 
för barn. Men det kanske inte 
unga män bryr sig så mycket om 
– för det är nämligen tydligt att 
det är de som är VW:s målgrupp. 
Frågan är om inte VW skulle sat-
sa på medelålders designintresse-
rade kvinnor i stället. Det är sna-
rare de som kommer falla för 
Beetlens linjer.

therese.larsson@svd.se
jonas.froberg@svd.se

SKALBAGGE  Älskad, ikoniserad och en av världens mest sålda 
 bilmodeller. Volkswagen försöker plocka nostalgipoäng och göra om 
konststycket med en ny upphottad folkvagn. Men hur mycket ”bubbla” 
finns det egent ligen i nya VW Beetle? 

Vilka testar vi? 
Nya VW Beetle TSI DSG 200 GT som kommer 
i!en andra generation. Den första kom 1999. 
Beetle finns även som 105 hk och 160 hk bensin-
motorer. Billigaste varianten kostar 169 900 kr.

Utmanaren är originalet – en VW 1303S från 
1975, den sista sålda i Sverige. En museibil  
lånad av Volkswagen Group som gått 1 300 mil.

VECKANS TESTARE

THERESE LARSSON
therese.larsson@svd.se

JONAS FRÖBERG
jonas.froberg@svd.se

1 Webbtv Se bubbla-testet.
5 svd.se/motor

0  svd.se 
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MOTOR/VÄXELLÅDA

6 Så mycket bättre än så 
här blir det inte i en bil i 

denna storlek. Sätt på sport-
läget och de 200 hästarna och 
turbon gör den riktigt yster. 
Testbilen är en automat och 
den dubbelkopplade växellådan 
(DSG) lägger i trean redan när 
du ligger på tvåan, så man 
märker knappt övergångarna. 

EKONOMI/MILJÖ

2 Enligt VW drar Beetlen 
0,77 l/mil vid blandad 

körning, men det är väldigt 
 optimistiskt räknat. Sanningen 
ligger snarare kring en liter 
 milen. Startpriset ligger på en 
kvarts miljon (med lite extraut-
rustning lätt över 300 000 kro-
nor, vilket känns orimligt högt 
och drar ner betyget rejält.

KÖREGENSKAPER

4 Den starka motorn ga-
ranterar en rolig upp-

levelse, men på långfärd i nor-
malläge upplevs den som lite 
vinglig. Det är dessutom mer 
styrka än komfort i bilen och 
den är i stötigaste laget. 
 Rekommenderas inte för lång-
pendlare, men väl för den 
 hetsiga storstadsmänniskan. 

SÄKERHET

4 Fem stjärnor i Euro 
Ncaps säkerhetstester – 

högsta möjliga betyg – är vad 
man förväntar sig av en ny 
Volkswagen. Bältespåminnare 
på alla platser är standard, 
men det är en liten bil och jag 
krockar hellre i en SUV. 

HELHET

4 Det här är en bra bil – 
inget snack om saken, 

men man blir inte förälskad 
som många blev i föregånga-
ren. Helhetsintrycket dras ner 
av att den är så pass törstig 
och dyr, men för den som vill 
att det ska hända något när 
man trycker på gasen kan nya 
beetlen ändå vara intressant.

3 Porschekänsla erhålls i 
små doser via det under-

bara ljudet från boxermotorn 
(cylindrarna ligger rakt emot 
varandra, precis som på Por-
sche) och den mekaniskt kärva 
växellådan. Men nya Beetle är 
m-y-c-k-e-t mer lättkörd.

2 Släpper antagligen ut 
mer kolväten än 100 

 bilar med katalysator. Snål är 
den heller inte – det är svårt 
att komma under en liter per 
mil. Men visst, billig. Man 
får en bra Bubbla för 15 000 
kronor. 

2 Ta lite Porschekänsla, 
lägg till en vag känsla av 

traktor med vevig styrning 
och krydda med att bilen i 
princip är snudd på olidlig att 
köra i motorvägsfart. Sam-
tidigt är den hur charmig som 
helst. Motsägelsefullt? Ja, 
men sant. 

1 Bensintanken sitter i 
princip en decimeter 

framför passagerarens fot-
hus. Bubblan är antagligen en 
av de mest osäkra bilarna att 
krocka med, alla kategorier. 
Den har i alla fall nackstöd och 
bälten.

2 En konstruktion från 
1930-talet kan givetvis 

inte jämföras med den senas-
te Golf-tekniken. Men den är 
med sin mekaniska direkthet 
ändå förbluffande trivsam i 
stan. Och alla blir glada när de 
ser dig (och bilen)!

koll på vad en bubbla var, från filmer som Herbie och leksaksbilar hemma. Båda modellerna gick hem, med en liten övervikt för nya Beetle.  FOTO: LARS PEHRSON 

VW Beetle 
TSI DSG 
200 GT:
179 g/km

Sverigesnittet: 
178 g/km
EU:s mål 2012: 
130 g/km
Miljöbil: 
120 g/km

CO2 utsläpp:

Upphottade bubblan   ställs mot originalet
Nya 
Beetlen

Gamla 
Bubblan

Grundpris: 249 400 
kronor.

Motor: 4-cylinders 
tvåliters turbo ben-
sinmotor.

Växellåda: Automat-
låda, DSG, 6-växlad

Förbrukning: 
7,7 l/100 km. 

Vridmoment: 280 
Nm vid 1 700–5 000 
varv/min.

Effekt: 200 hk vid 
5 100 varv/min.

Toppfart: 223 km/h.
0–100 km/h: 7,5 sek. 

Tjänstevikt: 1440 kg.
Längd/bredd/höjd 
4,28/1,81/1,49 m.

Fordonsskatt: 1 540 
kr.

Årsmodell: 1975.

Grundpris då: 21 300 
kr.

Motor: 4-cylinders 
boxermotor 1,6 l. 

Effekt: 50 hk.

Toppfart: 135 km/h.

0–100 km/h: 19,4 sek.

Förbrukning: 9,5 
l/100 km.

Bränsle: 96 oktan.

Antal tillverkade: 
21,5 miljoner.

Smeknamn: bubbla, 
folka, käfer (tyska), 
beetle (engelska).

Volkswagen Beetle TSI DSG 200 GT Volkswagen 1303S Typ 1

6 Fulländad  
5 Lysande 
4 Bra
3 Ordinär 
2 Dålig
1 Usel 
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Maybach går i graven
Daimler, som förutom Mercedes hittills också 
 tillverkat lyxmärket Maybach, har beslutat att 
 koncentrera sig på den kommande och riktigt 
 lyxiga Mercedes S-Klass som koncernens top-of-
the-linelimousin. Maybach går därmed i graven 
för andra gången. Förra gången tillverkningen 
 lades ner var i samband med krigsslutet, 1945  
och märket återuppstod 2002. Skälet är förstås en 
otillräcklig försäljning.  SVD NÄRINGSLIV

Chevrolet Volt har problem
Så har det hänt, det som inte fick hända. I samband 
med de obligatoriska krocktesterna i USA har el-
hybriden Chevrolets Volt börjat brinna vid tre till-
fällen. För General Motors som förra månaden 
drog igång försäljningen av Chevrolet Volt, som 
i!Europa heter Opel Ampera, är problemen minst 
sagt ovälkomna. Till dess problemet är löst får 
 köparna fritt  disponera en annan Chevrolet. 
Bensindriven.  SVD NÄRINGSLIV

Lyxbil som slutar tillverkas. 
  FOTO: SANDRO CAMPARDO/AP 

67 000
bilar är Volvos försäljningsmål 
för USA-marknaden i år. För 10 år 
sedan var siffran 140 000.

Hamida går i täten för    Tunisiens mc-kvinnor

Varma ökenvindar, en liten flicka 
på sin Yamaha 125DTLC och en 
gastande pappa som kör bredvid. 
Det är bilden Hamida Seklaoui 
ger av sin allra första stund på en 
motorcykel. Nära 30 år har gått 
sedan dess, liksom flera rally-
tävlingar och hundratals mil på 
två hjul över Afrikas sand. 

– Att sitta på en motorcykel ute 
i öknen är mitt liv. Jag älskar 
risktagandet, att vara så nära na-
turen med kroppen, säger hon 
och rättar till näsduken som är 
hårt åtdragen över håret.

Hamida Seklaoui är arabvärl-

dens första och enda kvinnliga 
motorcyklist som tävlar professi-
onellt i terrängrally, även kallat 
ökenrally. De flesta av tävlingarna 
finns i Afrika, varav den mest 
 kända är Dakarrallyt. I regel på-
går  de mellan sju och tio dagar, 
med dagsetapper på upp till 500 
km. Hamida Seklaoui gick senast 
över mållinjen som stolt andra-
pristagare bredvid hundratals 
 förare i arabiska mästerskapen i 
ökenrally, som förra året gick av 
stapeln i Tunisien. Det var bara 
fem år efter hennes tävlings debut.

– Det hela började som en rolig 

grej. Min tränare föreslog att jag 
skulle ställa upp i Tunisien-rallyt 
2005, jag testade och sedan blev 
jag fast, säger hon och lägger till 
att hon nu gärna vill få andra 
kvinnor att fastna också.

För ett par år sedan grundade 
hon därför en motorcykelklubb 
för kvinnor som vill köra öken-
rally. Syftet är att vaska fram nya 
begåvningar och bygga upp en 
sammanhållning mellan kvinnor 
i branschen. Men intresset från 
andra förare är svalt, och det går 
trögt att få in nya förmågor.

– Jag har några unga tjejer som 
tar kurser ibland, riktiga entusi-
aster, men de lägger av innan de 
hinner bli riktigt bra. Möjligtvis 
är tunisiska kvinnor fortfarande 
lite för försiktiga, säger hon.

För tveksamheter är ingenting 
för en ökenrallyförare. Det är 
med hög fart som man håller ba-
lansen, så fallen kan bli häftiga 
vid sladdning.

– Du kommer att bryta benen 
i! sanden, det hymlar jag inte  
med för nykomlingarna, säger 
Hamida och slänger huvudet 
bakåt i ett stort skratt.

Kanske är det ingen slump att det 
är just i Tunisien som arabvärl-
dens första kvinna slår sig in på 
den professionella motorcykel-
arenan. Bland länderna i regio-
nen sticker Tunisien ut när det 
gäller kvinnors rättigheter och 

ÖKENSATSNING  Tunisiens kvinnor var först ut i den arabiska våren, 
först ut med rösträtt i Nordafrika och dessutom först ut med en egen 
ökenrallyklubb. Sedan länge har landets kvinnor tagit för sig i samhället, 
och nu börjar det visa sig även inom motorcyklismen. I täten går Hamida 
Seklaoui, rallymedaljör och eldsjäl bakom en motorcykelklubb för kvinnor. 

Hamida 
Seklaoui

Ålder: 36 år.
Bor: Tunis, 
 Tunisien.
Familj: Mam-
ma och lilla-
syster, båda 
motorcykel-
burna.
Arbetar som: 
Webbdesigner, 
egenföre-
tagare.
Aktuell med: 
Vill nästa år  
bli den första 
kvinnliga 
motorcykel-
föraren som 
vinner VM 
i!ökenrally.

Ökenrallyn kan vara mycket farliga bland annat på grund av förrädiska sanddyner. Man måste dessutom köra fort för att hålla balansen så det är inget för försiktiga. FOTO: NATACHA PISARENKO/AP
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Folk köper bilar även  
i dåliga tider.
Jürgen Stackmann, Skodas marknadschef 
inför en fördjupad europeisk skuldkris.

9  Nästa vecka 
SvD Bil & Motor testar 
nya Mercedes B-klass – 
en riktig familjebil från 
lyxbilstillverkaren.

GT 86 visas i Tokyo
Toyota visar på Tokyosalongen 
upp sin nya sportbil, GT 86. Bi-
len får en tvåliters boxermotor 
på 200 hästkrafter som Toyota 
utvecklat tillsammans med Sub-
aru. Via en sexväxlad låda driver 
motorn på bakhjulen. GT 86 bör-
jar säljas i Sverige redan i som-
mar.  SVD NÄRINGSLIV

Toyotas vd, Akio Toyoda, har provat 
den nya sportbilen GT 86. FOTO: AP 

M
Jürgen 
Stackmann
FOTO: SKODA

Hamida går i täten för    Tunisiens mc-kvinnor
position i samhället. Kvinnorna 
gick i främsta ledet i landets re-
volution som inledde den arabis-
ka våren. Tunisiskorna var bland 
de första att få rösträtt i arabvärl-
den efter självständigheten 1956 
och en större andel kvinnor än 
män är högutbildade. Men det 
betyder inte att en kvinna på 
 motorcykel smälter in, och ännu 
mindre i grannländerna. Det blev 
tydligt för ett par år sedan när 
Egypten var värdland för de ara-
biska mästerskapen i ökenrally, 
sponsrade av Saudiarabien.

– Jag uteslöts helt ur tävlingen 
med motiveringen att jag var 
kvinna.

Hamida ler och rycker på axlarna 
men ser besviken ut. Just spons-
ring i motorcykelvärlden är hen-
nes huvudbry. 

– De som kör bil har rejäla ytor 

för reklam, vilket företagen gillar. 
Men jag har fortfarande ingen 
som finansierar min åkning, sä-
ger hon och stryker med handen 
över sadeln på sin nuvarande 
ögonsten, en KTM prydd med 
 tunisiska flaggor.

I brist på sponsorer betalar Ha-
mida Seklaoui för sin motor-
cykelkarriär på egen hand. Hon 
arbetar heltid som webbdesig-
ner, klämmer in kortare träning-
ar under veckorna och minst en 

gång i månaden åker hon och 
tränaren Anis Nabli söderut på 
träningsläger i den tunisiska ök-
nen. Och målet är tydligt: VM- 
titeln i ökenrally. För att kunna 
knipa den måste hon slutföra 
fem terrängrallyn i länderna 
Egypten, Förenade Arabemira-
ten, Marocko, Italien och Tuni-
sien – något som kostar pengar.

– Jag ska vinna VM nästa år, 
och jag ska hitta en sponsor till 
vilket pris som helst, säger hon 
med eftertryck.

Hon verkar verkligen mena det 
också.

– Jag kan börja röka om det är 
så, bara cigarettmärket ger mig 
stålar, säger Hamida Seklaoui 
och gapskrattar igen.

FANNY HÄRGESTAM
 naringsliv@svd.se

 Jag uteslöts helt 
ur tävlingen med 
motiveringen att 
jag var kvinna.

M

Libya Oil Rally 2010, 
Tunisien, 2:a plats, 
 kategori kvinna.
Rally de Papillon 
2010, Tunisien – 1:a, 
blandad kategori.
Rally de Papillon 
2007, Tunisien – 1:a, 
blandad kategori.

Rally de Tunisie 
2005, Tunisien – av-
brutet lopp på grund 
av tekniska problem.

Nuvarande motor-
cykel: Österrikaren 
KTM 450. ”Den bästa 
av de bästa.”

Viktigast att tänka 
på under ökenrally: 
”Att ha gott om 
 vatten med sig.”

Tänker på start-
linjen: ”Ingenting. 
Man glömmer allt.”

Terrängrally är rally-
tävlingar för motor-
cyklar, bilar och 
 lastbilar, som körs 
i!ökenlandskap. Det 
förekommer att man 
tävlar i andra typer  
av terräng, som till 
exempel stäppland-
skap.

Dakarrallyt är det 
mest kända och anses 
också vara det svåras-
te och farligaste på 
grund av förrädiska 
sanddyner. Det finns 
även det ständiga ho-
tet från olika terror-
grupper i de afrikans-
ka länder som rallyt 

passerar igenom. 
Flera dödsolyckor har 
inträffat genom åren, 
senaste 2007, då 
29-årige sydafrikanen 
Elmer Symons, 
 omkom när han 
kraschade med sin 
motorcykel på den 
fjärde etappen.

Terrängrally – även kallat ökenrally

Ökenrallyn kan vara mycket farliga bland annat på grund av förrädiska sanddyner. Man måste dessutom köra fort för att hålla balansen så det är inget för försiktiga. FOTO: NATACHA PISARENKO/AP Hamida Seklaoui och hennes lillasyster Wided på Hamidas motorcykel.  FOTO: FANNY HÄRGESTAM

7  Hamida Saklaouis rallykarriär



Stockholm

   PASSA PÅ! NU ERBJUDER VI EXTRA 
     SNABBA OCH SNYGGA LEVERANSER 
AV FULLUTRUSTADE LAGERBILAR.

VID KÖP AV NY BIL INGÅR

GÄLLER 36 MÅNADER/4500 MIL 

Utrustning till ett värde av 29.900 kr

Ränta

3,95%
(Gäller lagerbilar)

PASSAT VARIANT TDI 140
WOLFSBURG EDITION 
Masterspaket: Komfortnackstöd, genomlastningslucka, exteriört krompaket, 
multifunktionsratt och växelspaksknopp i läder, klimatanläggning, CD-radio 
med extra högtalare, färddator, farthållare samt trötthetsvarnare.

Från 259.900 kr eller 2.599 kr/mån*

NYA TIGUAN TSI 160 4MOTION 
SPORT & STYLE EDITION
Fyrhjulsdrift 4Motion, 17“ lättmetallfälg, multifunktionsratt, farthållare, 
regnsensor, utfällbar dragkrok, 2-zons klimatanläggning, lastrumsgolv 
med förvaringsfack, parkeringsensorer fram/bak, CD/växlare-radio 
och 8 högtalare, färddator med färgskärm.

Från 259.900 kr eller 2.599 kr/mån*

Komplettavinterhjul på alufälg ingår tillPolo. 

POLO 1,4 85 HK MASTERS 
Med försäkring, service, vinterhjul samt Masterspaket: 
5-dörrar, 15” lättmetallfälgar, elhissar bak, däcktryckskontroll, 
CD-Radio 4 x 20W och två extra högtalare, kylt handskfack, 
växelspaksknopp och handbromsgrepp i läder, färddator,
luftkonditionering samt lädersportratt.

Från 1.980 kr/mån** Kontantinsats 0 kr

GOLF TDI 105 MASTERS 
Masterspaket: 15” lättmetallfälgar, lackerade ytterbackspeglar, multifunk-
tionsratt, växelspaksknopp i läder. Luftkonditionering, CD-radio med fyra extra 
högtalare, färddator Plus, farthållare samt 5-dörrar. 
Nu ingår även metalliclack och kompletta vinterhjul.

Från 2.695 kr/mån** Kontantinsats 0 kr
Miljöklassad med en förbrukning på endast 0,41 l/mil.

www.volkswagenstockholm.se
Bränsleförbrukning blandad körning Passat 4,6 l/100 km, Polo 4,2-5,9 l/100 km och Golf 4,1 l/100 km. Tiguan 5,8 l/100 km CO2-utsläpp blandad 
körning Passat 119g/km, Polo CO2-utsläpp 139g/km,  Golf 107g/km, Tiguan 150g/km *Prislån  36 mån, 30 % kontant, 40 % restskuld, rörlig ränta base-
rad på STIBOR 90  (eff. ränta 4,28 %).  ** Volkswagen Konsumentleasing: 36 mån, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad 
på STIBOR 90. Leasingexempel inkl. moms med Volkswagen Serviceavtal. Uppläggning- och aviavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring prissätts 
individuellt. Bilarna bilden kan vara extrautrustade. Priserna gäller endast lagerbilar med reservation för mellanförsäljning t.o.m 31/12 2011.

ÅK BIL OCH STÄDA SAMTIDIGT!
Vid köp av lagerbil ingår NaviBot, den nya smarta 
robotdammsugaren som tar hand om städningen 
när du är ute och åker bil! Värde 6.000 kr.
(Gäller enbart privatpersoner)

ROBOTDAMMSUGARE PÅ KÖPET!
VÄLKOMMEN TILL VOLKSWAGEN STOCKHOLM

Akalla
Malaxgatan 2

Bromma
Ulvsundav. 120-132

Hammarby Sjöstad
Hammarby Fabriksv. 45

Sätra (Service)
Murmästarv. 45A

Södertälje
Forskargatan 13

Täby
Gamla Norrtäljev. 105-107

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-18.00, Lördag-söndag 11.00-15.00.
(Täby lörd. 11.00-16.00), (Akalla lörd-sön 11.00-16.00). Tel: 08-503 332 00

Volkswagen Stockholm
TIMMARS  
SERVICEGARANTI

VI FÖRSÄKRAR 
från 155 kr/mån

Volkswagen Försäkring
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Standardutrustning Outback Boxermotorer

PERMANENT 4-HJULSDRIFT OCH SVERIGES
MEST NÖJDA BILÄGARE – ÅRET RUNT!

299.900:-
Subaru Outback frånCO2

NYTT FÖR OUTBACK 2012: 
BACKKAMERA SOM STANDARD. 
BOXERDIESEL MED ÄNNU LÄGRE CO2-UTSLÄPP!

2

HANINGE  Dalaröv 39, 08-745 34 80, 
Mån-Fre 9-18, Lör 11-15
VÄRMDÖ Leveransvägen 3-5, 08-99 82 00, 
Mån-Fre 9-18, Lör-Sön 11-15
lindholm-bil.se

TÄBY Hägernäsvägen 15, 08-544 434 40, 
Mån-Tors 9-18, Fre 9-17, Lör-Sön 11-15
www.risbergsbil.se

BARKARBY Veddestav 2 vid E18, 08-705 05 09 
Mån-Fre 9-18, Lör-Sön 11-16
SÄTRA  Murmästarev 1 vid E4, 08-795 06 13 
Mån-Fre 9-18, Lör-Sön 11-16
www.kindwalls.se



GARANTERAT

RESTVÄRDE

NYBILSGARANTI

3 ÅR



428.900 KR

Business Pack:

Nu 21.200 kr

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: fr. 5,0 l/100 km, A-Klass 6,0-6,2 CO2 fr. 139 g/km. B-Klass fr. 4,4 CO2 fr. 114 g/km. 
C-Klass CO2 fr. 130 g/km. E-Klass fr. 5,2 CO2 fr. 136 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 
Dessa erbjudanden kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Reservation för felskrivning och tryckfel.

www.mercedes-benz-stockholm.se

Ryttarvägen 4. Telefon 08-622 96 00. Månd-fred 9-18, lörd-sönd 11-15

StarClass
Certifi erad Begagnad Mercedes

En Mercedes blir aldrig gammal, bara mindre ny.
StarClass är certifi erade, begagnade Mercedesbilar som är noggrant utvalda, 
testade och åtgärdade samt har alltid två års garanti eller upp till 14.000 mil. 
Läs mer på mercedes-benz.se

Hösterbjudande från Mercedes-Benz. 87 nästan nya bilar till jubileumspriser.

Läs mer på mercedes-benz.se

Regnr Modell År       Mil Färg Utrustning Pris Regnr Modell År       Mil Färg Utrustning Pris Regnr Modell År       Mil Färg Utrustning Pris Regnr Modell År       Mil Färg Utrustning Pris Regnr Modell År       Mil Färg Utrustning Pris Regnr Modell År       Mil Färg Utrustning Pris 

LOA952 A160 BlueEFFICIENCY 2011 1710 Vit Ac, Cd, Lm-fälg 135.000 kr

REE089 A160 BlueEFFICIENCY 2011 1850 Vit Ac, Cd, Lm-fälg 135.000 kr

LDN491 B180 CST AUT 2011 1970 Lotusblå Acc, Farth,  Alu-fälg 189.000 kr

LDN496 B180 CST AUT 2011 2100 Lotusblå Acc, Farth,  Alu-fälg 189.000 kr

LDF795 B180 CST BlueEFFICIENCY 2011 1100 Lotusblå Acc, Farth,  Alu-fälg 169.000 kr

UNE884 B180 NGT 2010 3400 Lotusblå Gas, Bensin 179.000 kr

LDF753 C180 CGI BlueEFFICIENCY 2011 2220 Palladiumsilver Aut, Acc, Lm-fälg 235.000 kr

LDF742 C180 CGI BlueEFFICIENCY 2011 1550 Vit   Aut, Acc, Alu-fälg 235.000 kr

LDF749 C180 CGI BlueEFFICIENCY 2011 1750 Vit Aut, Acc, Lm-fälg 235.000 kr

LDO762 C180 CGI BlueEFFICIENCY 2011 1880 Vit   6vxl, Acc, Lm-fälg 225.000 kr

LDS283 C180 CGI BlueEFFICIENCY 2011 2010 Vit     6vxl, Acc, Lm-fälg 225.000 kr

LDJ036 C180 KOMBI 2011 1660 Palladiumsilv.  Automat, Drag 249.000 kr

NTB711 C180 KOMBI 2011 2300 Palladiumsilver  Automat, Dragkrok 249.000 kr

LDY952 C 180 KOMBI 2011 1850 Vit    Automat, Dragkrok 249.000 kr

LOG586 C200 KOMBI 2011 1251 Iridiumsilver  Aut, Drag, Xenon, Avantg 269.000 kr

LGG481 C220 CDI SEDAN 2012 2100 Iridiumsilver Man, Drag, Nav, Park 310.000 kr

LJX950 E200 CDI KOMBI 2010 3250 Palladiumsilver  Aut, Drag, Park, Av.garde 329.000 kr

ECF997 E 220CDI KOMBI 2011 3278 Indigoblå Aut, Drag, Park, Av.garde 365.000 kr

MOF663 E220CDI KOMBI 2011 2670 Obsidiansvart Aut, Drag, Park, Av.garde 360.000 kr

LES344 E220CDI KOMBI 2011 1761 Induimgrå Aut, Drag, Park, Av.garde 365.000 kr

LCG359 E220CDI KOMBI 2011 1100 Palladiumsilver  Aut, Drag, Park, Av.garde 365.000 kr

KTF964 E250 SEDAN 2010 1740 Iridiumsilver  Aut, Drag, Park, Av.garde 319.000 kr

KTF962 E250 SEDAN 2010 1420 Iridiumsilver    Aut, Drag, Park, Av.garde 319.000 kr

CSG912 E 250 CGI SEDAN 2010 3400 Indiumgrå Aut, Avantgarde 299.000 kr



upplandsmotor.se

Topputrustad från start
för endast 151 900 kr!

G
äller ett begränsat antal bilar. K

an ej kom
bineras m

ed övriga rabatter och erbjudanden. B
ilen på bilden kan vara extrautrustad.

Renault Megane Exception
5d 1.5 dCi 90 Hk

104g
CO2/km

4,0
L/100 km

5
STJÄRNOR
Euro NCAP

5 år
SKATTE
BEFRIELSE

5 års
GARANTI

Pris från 182 500 kr
Upplands Motor-premie -30 600 kr

Totalt 151 900 kr

Akalla 08-580 00 800 Arlandastad 08-597 89 901 Uppsala 018-160 270

Välkommen till Upplands Motor. Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil.

Ryttarvägen 4. Telefon 08-477 25 00 
Månd-fred 9-18, lörd-sönd 11-15

www.mercedes-benz-stockholm.se

Smista Allé 42, Kungens Kurva. Telefon 08-410 30 400
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15

www.vehobil.se

Kottbygatan 4. Telefon 08-477 22 00 
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15

www.mercedes-benz-stockholm.se

Attityd i kubik,
endast 0,6 liter/mil.
Nya M-Klass. Premiär nu i helgen.

Premiär i helgen
för nya M-Klass

Välkommen in och 
provkör!

ML

Pris från          545.000 kr
Förmånsvärde/mån fr. 4.117 kr**
Billån 5.438 kr/mån**

Nya M-Klass är bäst i sitt segment när det gäller
låg bränsleförbrukning, endast fr. 0,6 l/mil.*
Dessutom har den några av branschens mest
avancerade säkerhets- och hjälpsystem.
Välkommen in till oss för en provkörning!



NU BYTER VI UPP OSS. PASSA PÅ DU MED.
För att skapa plats för nya demobilar erbjuder vi nu flera olika Hondamodeller till reducerat pris. Ett utmärkt tillfälle för dig att göra en bra affär.
För fullständiga specifikationer kontakta någon av våra säljare.

Vällingby. Årevägen 10. Tel: 08-445 88 60. Bilförsäljning: Mån-fre: 9-18. Lör: 11-15. Service: Mån-fre: 7.15-17. Reservdelar: Mån-fre: 7.15-17. 
Reservation för mellanförsäljning. Bavaria Stockholm Vällingby säljer både begagnade Honda och BMW, dessutom är vi auktoriserad serviceverkstad för BMW.

www.bavariastockholm.se/vällingby

Honda Jazz 1,4i Elegance
2010. 1245 mil. 

Ord. pris: 149.000 kr.
NU: 138.000 kr.

Honda Jazz 1,4i Elegance
2010. 1470 mil. 

Ord. pris: 149.000 kr.
NU: 138.000 kr.

Honda Jazz 1,4i Elegance
2012. 800 mil. 

Ord. pris: 169.000 kr.
NU: 159.000 kr.

Honda Jazz 1,3 Hybrid Elegance
2012. 400 mil. 

Ord. pris: 189.000 kr.
NU: 174.000 kr.

Honda Accord 2,0i Aut. Kombi
2011. 780 mil. 

Ord. pris: 255.000 kr.
NU: 229.000 kr.

Honda Accord 2,0i Aut. Kombi
2011. 995 mil. 

Ord. pris: 255.000 kr.
NU: 229.000 kr.

Honda Accord 2,0i Aut. Kombi
2011. 1140 mil. 

Ord. pris: 255.000 kr.
NU: 229.000 kr.

Honda Accord 2,2d Aut. Kombi
2011. 725 mil. 

Ord. pris: 259.000 kr.
NU: 249.000 kr.

Honda Accord 2,2d Aut. Kombi
2012. 900 mil. 

Ord. pris: 299.000 kr.
NU: 289.000 kr.

Honda Insight 1,3 Aut. Elegance
2010. 1100 mil. 

Ord. pris: 185.000 kr.
NU: 159.000 kr.

Honda CR-Z 1,5 GT Hybrid
2011. 800 mil. 

Ord. pris: 219.000 kr.
NU: 198.000 kr.

Honda CR-V 2,0i Life Style.
2011. 500 mil. 

Ord. pris: 269.000 kr.
NU: 259.000 kr.

Honda CR-V Elegance 2,0i Aut
2011. 400 mil. 

Ord. pris: 259.000 kr.
NU: 249.000 kr.

Honda CR-V Elegance 2,2d Aut
2010. 1655 mil. 

Ord. pris: 289.000 kr.
NU: 279.000 kr.

Honda CR-V Elegance 2,2d Aut
2011. 500 mil. 

Ord. pris: 299.000 kr.
NU: 289.000 kr.

Honda CR-V Executive Nav. 
2,2d Aut
2011. 800 mil. 

Ord. pris: 349.000 kr.
NU: 339.000 kr.

Honda Civic 1,8i GT
2011. 400 mil. 

Ord. pris: 185.000 kr.
NU: 174.000 kr.

Honda Civic 1,8i Automat
2011. 250 mil. 

Ord. pris: 193.000 kr.
NU: 189.000 kr.



SvD fredag 2 december 2011 BIL&MOTOR 15

Reservation för eventuella tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 
Läs mer på: honda.se

JAZZ från ca. 149.900 kr

Motor: 1,4 i-VTEC, 99 hk 
Blandad körning: 5,4-5,6 l/100 km CO2: 125-129 g/km 
Nybilsgaranti: 3 år/10.000 mil Miljöklass: Euro 5

JAZZ FINNS ÄVEN SOM HYBRID

De som har en Honda Jazz hemma i garaget är mest nöjda 
av alla småbilsägare. Det blev i alla fall svaret när Vi bilägare 
frågade 58 686 skandinaver i sin stora undersökning. 
Kanske har det med den enorma packnings förmågan att 
göra. Eller att den är så liten och smidig. Oavsett är en 
Jazz bevisligen det bästa du kan köpa om du vill bli riktigt 
nöjd med din bil. Prova själv. 

Autopunkten Stockholm AB  Sandborgsväg. 45, Enskede, tel. 08-4480440 Honda City Råbäcksvägen 1, Upplands-Väsby, tel. 08-59078880   
Rosenholtz Bil AB Leveransväg. 7-9, Gustavsberg, tel. 08-6546100 Bavaria Stockholm Årevägen 10, Vällingby, tel. 08-4458860

BEVISLIGEN DET BÄSTA 
DU KAN KÖPA.

På bryggan: 750 SPD, 840 FB, 840 CC,
860 SPDi, 860 FB samt 960 CAB.

Tid: 3 december, 11.00 - 14.00

Välkommen till Pampas Marina!

Välkommen på visning

Pampas Marina, Karlbergsstrand 4, Brygga D,
171 73  Solna   Tel: 08-860 860
Email: info@anytec.se   www.anytec.se

Alfa Romeo 2000 GTV -73
Lite använd, röd.
Finns på Ekerö. 78.000:-
070-398 41 15 / Jocke

AUDI A2 1.4 -03
0,4 l/m silver metall 12.000 mil
nya alu vinterdäck. nyservad &
bes. Mkt välskött 55.000:-
Tel: 070-846 71 31

AR-Bil AB
Studentbacken 15-17
Tfn 08-660 22 71 Gärdet/Stockholm

Risbergs Bil AB
Hägernäsv. 15 Tel.08-544 434 40
www.risbergsbil.se

BMW 316 i -90
13.400 mil, besiktigad 1/11
(1:a torkarblad), ej vinterdäck
3000:- Tel: 070-585 87 90

AR-Bil AB
Studentbacken 15-17
Tfn 08-660 22 71 Gärdet/Stockholm AR-Bil AB

Studentbacken 15-17
Tfn 08-660 22 71 Gärdet/Stockholm

Chevrolet Suburban -00
17.000 mil, 260 hk, bra skick.
Pris: 79.000:- Svart, grå skinn
0708-17 90 80 LIDINGÖ BILTEKNIK AB

Aukt. Ford servicecenter
Hyrbilar (265 kr/dygn),
Ekholmsnäsv. 42
767 40 73, www.lidingobilteknik.se

SAAB 9000 CSE 1996
I mkt gott skick, 25.000 mil,
renov automatlåda, Bes.
Bet skatt. Pris: 14.5000:-
Tel: 073-16 88 41

Lidingö Bilteknik AB
Sveriges nyaste aukt Volvo
servicecenter. Hyrbilar (265
kr/dygn), Volvokort.
Ekholmsnäsv. 42, Lidingö
767 4073 www.lidingobilteknik.se

Risbergs Bil AB
Hägernäsv. 15 Tel.08-544 434 40
www.risbergsbil.se

SAAB 900 -84
13.000 mil, servo, dragkrok,
motorvärmare, s/v däck
Pris: 8.000:-  070-834 86 91

Volvo V40 -99 Turbo
Bes juni -11 Skatt till aug -12.
Ingen rost, autom, toppenfin!
43.000:- Tel: 070-203 72 11

Bjurkell Bil AB
www.bjurkell.se. Mazda Bromma
Gårdsfogdev 12-14 Tel. 08-25 23 00 AVA MC Verkstad

Vårby Allé 53
143 30 Vårby
Tfn 08-556 369 15
Rep./Service/Vinterförvaring
Tuning alla MC
www.avamc.se

Volvo V40 T4 Trophy 03
Modell 2003, tillv.-år -02. Man
vxl, 12.700 mil, 1 äg, komplett
serv-bok, s+v-däck, alufälg.
53.500:- Tel: 0708-500 968

Bjurkell Bil AB
Gårdsfogdevägen 12-14 Bromma
Service av Seat Tfn 08-25 23 00
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