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Dodge Nitro CRD

Pris: 239 900 kr. Effekt: 177 hk. Förbrukning: 0,86 l/mil.
� ?+ (Totalt: 6)
Okej, den ser fräck ut med sin buffliga design och bulldo-
zerattityd. Men låt dig inte luras. Nitro är en suv som ger 
bilhatarna nya argument, som ger ägaren ångest efter 
första veckans glädje och som aldrig skulle ha lämnat bil-
salongen.

Ekonomi  _-
Köra  ??+
Komfort  ?+?+

Utrymmen  ?+
Säkerhet  ?+??+

Känsla  _-

TEST
Nr.11

Stadsjeep

87

diesel

Kia Sorento 2,5D

Pris: 289 900 kr. Effekt: 170 hk. Förbrukning: 0,79 l/mil.
� ?+?+ (Totalt: 14)
Gårdagens teknik i hyfsat proper och modern förpackning. 
Möjligen ett alternativ för den som drar hästsläp på usla 
skogsvägar men i stan eller på landsvägen har Sorento 
inget att göra. Komforten är dålig och bilen är mycket 
känslig för sidvind. Det finns bättre suvar 2007.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+

Komfort  ??+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ??+?+

Känsla  ?+?+

TEST
Nr.1

Stadsjeep

86

diesel

Dieselns genombrott  
– dominerar under året
T eståret som gick är ovanligt och ett ge-

nombrott för andra bränslen än bensin. 
Hälften av de testade bilarna har dieselmo-
tor. Och ett gäng har etanolmotor.

En enda bil fick ställa sig i skam-
vrån med ett enda plus i slutresul-
tat och bara två fick fem plus.

Spännvidden är grym, testresul-
taten avslöjande och en del tillver-
kare, och importörer, borde funde-
ra lite på vad de håller på med.

Peugeot 308 var snubblande nä-
ra att knipa totalsegern i år men i abso-
lut sista skälvande minuten kom etanol-
versionen av Volvo V70 och tog storslam.

Sveriges bästa familjebil med mil-
jöklassad motor är en riktig 

sparbössa med alla sina sub-
ventioner och förmåner.

Robert Collin, testchef

Sämst  
i test!
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TEST

Hyundai I30 1,6

Pris: 151 900 kr. Effekt: 122 hk. Förbrukning: 0,62 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 15)
Hyfsat transportmedel, dålig komfort och tvivelaktiga kör-
egenskaper och ett pris som knappast kan kallas lågt. Krock-
betyget är av någon anledning ett snäpp sämre än kusinen 
Kia Ceed, fyra stjärnor i stället för fem. Men att Hyundai slår 
europeiska konkurrenter i tillförlitlighet kanske räcker.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+

Komfort  ??+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ??+?+?+

TEST
Nr.15

Golfklass

83

bensin

Martin Ström/sammanställning

Pris: 108 000 kr. Effekt: 71 hk. Förbrukning: 0,47 l/mil.
� ?+?+ (Totalt: 14)
Mycket pengar, lite bil. Det finns många bilar som är så 
mycket bättre på precis allting. Visst, Smart är ett par  
decimeter mindre och busenkel att parkera, men  
konkurrenterna är så mycket mer flexibla och användbara.

Ekonomi  ??+?+

Köra  ??+?+

Komfort  ??+?+

Utrymmen  ??+?+

Säkerhet  ??+?+?+

Känsla  ??+?+?+

TEST
Nr.8

Småbil

Smart Fortwo84

bensin
Pris: 329 900 kr. Effekt: 177 hk. Förbrukning: 0,99 l/mil.

� ?+?+ (Totalt: 15)
Som vardagsbil är nya Wrangler klart bättre än sina före-
gångare. Ändå är den fortfarande kung i terrängen. Men få 
lär stå ut med den usla fjädringskomforten och att taket tar 
en evighet att fälla. Ball bil som charmar, lastar det mesta 
och tar sig fram överallt. Men absolut inget för vardagen.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ??+?+

Komfort  ?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+??+

Känsla  ??+?+?+

TEST
Nr.10

Stadsjeep

Jeep Wrangler Sahara85

diesel
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Chrysler 300C CRD

Pris: 382 500 kr. Effekt: 218 hk. Förbrukning: 0,81 l/mil.
� ??+?+??+ (Totalt: 16)
Jättebil som lockar med maffigt utseende och en rätt skön 
pösmunkkänsla bakom ratten. Maffig och tyst dieselmo-
tor är också positivt. Men 300C är dyr, rätt trång inuti, sak-
nar körglädje, har plastig interiör och komforten är inte på 
topp. Det räcker inte i dagens tuffa konkurrens.

Ekonomi  ?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+??+?+

Utrymmen  ??+?+?+

Säkerhet  ??+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.7

Stor bil
81

diesel

Toyota RAV4 2,2 D-4D

Pris: 270 900 kr. Effekt: 136 hk. Förbrukning: 0,66 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 18)
Betyget är justerat på en rad punkter mot förra vintertestet. 
Både till det bättre och det sämre. Låga ägandekostnader. 
Trots en rätt svag motor är den kul att köra och fungerar 
fint på vintervägen. Säkerheten och driftsäkerheten är bra. 
Men resten är konkurrenterna bättre på.

Ekonomi  ?+?+?+?+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ?+?+

Utrymmen  ?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+

TEST
Nr.3

Stadsjeep

75

diesel

Kia Carens 2,0 CRDi

Pris: 195 900 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,61 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 17)
Som flyttbil eller persontransport funkar Carens utmärkt. 
Men för fem personer på semester räcker den inte. Dieseln 
är rätta valet, lite bullrig men stark och lättkörd. Inte så billig 
som priset antyder men Kia har bra driftsäkerhet.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ??+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+?+?+

Känsla  ???+?+

TEST
Nr.14

Familjebuss

77

diesel

Opel GT

Pris: 299 000 kr. Effekt: 264 hk. Förbrukning: 0,92 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 16)
Mer leksak än så här kan en bil knappast bli. Ruggigt 
opraktisk på alla sätt, farlig att krocka i, men helrätt för  
kortare turer i sol och plus 25. Dessutom får man en hel 
del Corvettevibbar för en betydligt billigare penning än jän-
keoriginalet.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+???+??+??+
Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  _-
Säkerhet  ?+
Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.16

Sportbil

bensin

Saab 9-5 blev brutalt frånåkt på nästan alla punkter i årets 
stora storkombitest. Den känns antik. Säkerheten är 
dock skyhög och framstolarna är mycket bekväma. Mer än 
så är det tyvärr inte. Ja, kanske skattesubventionerna 
då för de som väljer Biopower också.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ?+?+

Komfort  ?+??+?+

Utrymmen  ??+?+?+

Säkerhet  ??+?+??+??+??+
Känsla  ?+?+

Pris: 286 900 kr. Effekt: 150 hk. Förbrukning: 0,64 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 17)
TEST
Nr.17

79 Saab 9-5 1,9 TiD

diesel

Stor bil
Kia Ceed 1,6

Pris: 149 900 kr. Effekt: 122 hk. Förbrukning: 0,70 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 17)
Kia borde kunna bättre än släppa ut en ny bil med så skral 
körupplevelse. Komforten på svenska vägar är dålig. Hård 
fjädring och hög bullernivå är främsta orsaken. Inte särskilt 
billig och törstig motor men ett säkrare kort än Hyundai 
i30. Snygg kaross, lång garantitid är det positiva.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+

Komfort  ??+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+??+

TEST
Nr.5

Golfklass

78

bensin

Ta en antikrunda  
i Saab 9-5 kombi

80BMW 120i

Pris: 243 000 kr. Effekt: 170 hk. Förbrukning: 0,64 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 15)
I år testade vi BMW:s minsting i vinterklimat och där triv-
des den lika illa som en sydeuropé i lågskor. Den dyra bilen 
blev stillastående i minsta uppförsbacke trots vinterdäck. 
Plus för bra antisladdsystem. Underbar att köra på som-
marväg. I övrigt trång och inte så lyxig som priset antyder.

Ekonomi  ??+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+
Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+?+

TEST
Nr.3

Golfklass

82

bensin

Toyota Prius

Pris: 252 900 kr. Effekt: 110 hk. Förbrukning: 0,43 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 18)
Den som vill köra med rent miljösamvete, och mest håller 
till i stan eller bilpendlar från någon närförort, har sin favorit 
i Prius. Men utanför stan har hybriden inget berättigande 
alls. Komforten är sådär, körupplevelsen sordinerad och 
bilen är snordyr att köpa.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla ?+??+??+

TEST
Nr.5

Golfklass

hybrid

76



17bil

Seat Altea XL 2,0 TDI

Pris: 217 900 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,60 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 19)
Om man bara behöver fem sittplatser och vill att dessa ska 
vara rymliga samt att bagaget ska vara stort är Altea XL ett 
bra val. Den är körglad och säker. Men den är samtidigt 
stötig och bullrig och känns inte så prisvärd som prislap-
pen vill ge sken av.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+

Utrymmen  ??+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+?+

TEST
Nr.14

Familjebuss

diesel
Pris: 269 000 kr. Effekt: 150 hk. Förbrukning: 0,74 l/mil.

� ?+?+?+ (Totalt: 19)
Snyggt och prydligt bygge i gränslandet mellan kombi och 
stadsjeep. Betydligt dyrare än i reklamen. Ändå hyggliga 
ägandekostnader och med dieselmotorn är denna suv 
trevlig att köra. Synd att nivån på komforten är så låg.  
Captiva är syskon med Opel Antara, men billigare.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+?+?+

Känsla  ?+??+??+

TEST
Nr.1

Stadsjeep

70 Chevrolet Captiva 2,0D

Mitsubishi L200 2,5D

Pris: 284 900 kr. Effekt: 136 hk. Förbrukning: 0,96 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 19)
En pickup för lättare transporter i mindre krävande miljöer. 
Fränt designad, modern på flera vis. Enda pickupen av 
dem vi testat i år med antisladd men kvalitet och utförande 
övertygar inte. Mitsubishin bjuder också på bra komfort 
för biltypen.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+

TEST
Nr.18

Pickup
72

diesel

Toyota Hilux 2,5D

Pris: 277 000 kr. Effekt: 120 hk. Förbrukning: 0,83 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 18)
En bil som välter i undanmanöverprov bör ingen köpa (se 
Auto Motor & Sport nr 12/07). Antisladd saknas. I övrigt 
skottsäker kvalitet och bra ekonomi ger en god grund. 
Men säkerhet och köregenskaper i botten.

Ekonomi  ?+?+?+?+

Köra  ??+?+

Komfort  ?+?+??+

Utrymmen  ?+?+?+?+?+

Säkerhet  ??+

Känsla  ?+?+??+

TEST
Nr.18

Pickup
73

diesel

Toyota Yaris 1,3

Pris: 132 400 kr. Effekt: 87 hk. Förbrukning: 0,60 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 19)
Yaris 1,3 bensin är ett klart smartare val än med dieselmo-
tor. Strikt ekonomiskt i alla fall. Hyggligt snål och tillräckligt 
stark, men surrig och klen på landsvägen. Som småbil är 
Yaris ett perfekt köp för alla som avskyr bilverkstäder. Nya 
modellen är också relativt krocksäker.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ??+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+

TEST
Nr.7

Småbil

66

bensin

Honda Civic type-R

Pris: 238 900 kr. Effekt: 201 hk. Förbrukning: 0,91 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 19)
Långt ifrån lika komplett som en Golf GTI. Men mindre rå 
än föregångaren och därmed bättre anpassad till vardagen. 
Ingen höjdarkomfort, men det glömmer man snabbt efter 
någon minut bakom ratten där man sitter utmärkt. Civic 
type-R är fortfarande klassens vildaste GTI-bil.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+???+??+??+
Komfort  ?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+?+

TEST
Nr.9

Golfklass

67

bensin

Jaguar XK

Pris: 834 000 kr. Effekt: 298 hk. Förbrukning: 1,13 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 19)
Väljes med fördel av en aktiv förare som gillar att ge järnet 
på krokiga småvägar. Det gör inget om man gillar att synas 
också. Däremot bör man inte vara kvalitetsfreak för XK gör 
verkligen en besviken. En ambivalent sportbil med mycket 
körglädje men som inte bör synas för noga i sömmarna.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+??+??+??+
Komfort  ??+?+?+

Utrymmen  ?+??+
Säkerhet  ??+?+?+

Känsla  ?+?+?+

TEST
Nr.2

Sportbil

68

bensin

Mini Cooper

Pris: 169 900 kr. Effekt: 120 hk. Förbrukning: 0,54 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 19)
Om du redan har en Mini och inte måste byta så behåll bilen. 
Nya Mini är mer mogen, lite mer praktisk, har bättre  
ergonomi, är mer körsmidig men saknar lite kaxighet. 
Skillnaderna är minimala i slutändan. Bäst är miljöklassade 
Mini One D.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+?+

Komfort  ??+?+

Utrymmen  ??+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.4

Småbil
71

bensin

BMW 118D

Pris: 231 000 kr. Effekt: 143 hk. Förbrukning: 0,45 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 18)
Här är en 1-serie, testad i sommarklimat, som gör betyd-
ligt bättre ifrån sig än i vårt vintertest. Konkurrenten Audi 
A3-epower är bättre totalt men inte lika skojig att köra. 
118d blev miljöbil i september, så se till du köper en bil till-
verkad efter detta! ”119-grammare” ska det vara.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ??+
Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.15

Golfklass

74

diesel

69

diesel
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VW Tiguan 1,4 TSI

Pris: 258 500 kr. Effekt: 150 hk. Förbrukning: 0,84 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 20)
VW har gjort nästan allting rätt. Tiguan är som en extra ro-
bust och praktisk Golf. Usel fjädringskomfort är enda 
plumpen. Men väljer man bort sportchassi åker man lite 
bekvämare. Lilla överladdade 1,4-litersmotorn är en pärla, 
men kanske inte supersnål i en tyngre bil som Tiguan.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.17

Stadsjeep
62

diesel

Mazda 5 2,0D

Pris: 235 000 kr. Effekt: 143 hk. Förbrukning: 0,63 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 20)
Når inte riktigt lika långt som de bästa familjebussarna i de 
ronder som är viktigast för de flesta familjer. Totalt hamnar 
den en bit under medelnivån på grund av att den inte vinner 
någon rond. Slår dock Seat och Ford om det handlar om 
familjetransport. Enda kompaktbussen med skjutdörr.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ??+?+?+

Utrymmen  ??+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.11

Familjebuss

58

diesel

Opel Corsa 1,4

Pris: 126 900 kr. Effekt: 90 hk. Förbrukning: 0,62 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 20)
En medelbil i klassen men eoner bättre än föregångaren. 
Gott om plats, inte minst i bagaget. Bilen briljerar i körsäker-
hetsproverna och bromsarna är utmärkta, säkerheten 
överlag är hög. Komforten lider av bullret. Priset avgör 
dock ofta till Corsas fördel gentemot konkurrenterna.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+??+

TEST
Nr.2

Småbil
61

bensin

Opel Vectra 2,2

Pris: 202 900 kr. Effekt: 154 hk. Förbrukning: 0,86 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 20)
Opel bygger numera väldesignade bilar och Vectra är en 
snygg kombi. Men det gäller utsidan. Interiört är den fort-
farande grå och trist. 2,2-litersmotorn räcker gott och ger 
god ekonomi. Ok utrustad med Enjoy-paket, men känns 
ändå torftig inuti. 

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+??+

Utrymmen  ?+?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+

TEST
Nr.8

Stor bil

60

bensin

Pris: 235 200 kr. Effekt: 150 hk. Förbrukning: 0,74 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 20)
Skoda Octavia är en helt ok bil i det mesta, men med ett av 
Golfklassens sämsta baksäten. Tvålitersmotorn passar 
bra men satsa på diesel om du kör lite längre. Scout inne-
bär att bilen får ett mer terränglikt utseende och bättre 
framkomlighet. Men en vanlig Octavia 4x4 är ett bättre val.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+

TEST
Nr.10

Golfklass

Skoda Octavia Scout 2,059

bensin
Pris: 144 900 kr. Effekt: 95 hk. Förbrukning: 0,61 l/mil.

� ?+?+?+ (Totalt: 21)
Grande Punto har kommit lite i skymundan av Fiat 500 nu. 
Men en rätt bra småbil och den är närmare en fyra i hel-
hetsbetyg än Corsa. Men i småbilsklassen väger ekonomin 
tungt. Den som tycker sig ha råd och prioriterar komfort 
och toppsäkerhet får en god kamrat i Grande Punto.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+??+

TEST
Nr.2

Småbil

Fiat Grande Punto 1,4 16V57

bensin

Chrysler Voyager CRD

Pris: ca 325 000 kr. Effekt: 163 hk. Förbrukning: 0,93 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 20)
Nya Voyager är nyast utanpå, under skalet är det lite äldre 
grejer. Köregenskaperna och kvalitetskänslan är en besvi-
kelse, men utrymmet  är enormt och ungarna kommer att 
älska bilen. Motorerna är nyfixade, men fortfarande alldeles 
för törstiga. 

Ekonomi  ??+?+

Köra  ?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymme  ?+?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.19

Familjebuss

63

diesel

Toyota Yaris 1,4D

Pris: 147 700 kr. Effekt: 90 hk. Förbrukning: 0,45 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 19)
Totalt samma antal plus som för Yaris med bensinmotor. 
Bilarna är bra på olika saker. Dieseln är bättre på känslo-
baserade områden och definitivt valet för dig som tänkt 
köra mycket utanför stan. Men saknar partikelfilter och är 
för dyr.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+??+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+

TEST
Nr.7

Småbil

65

diesel

Audi A6 Allroad

Pris: 445 100 kr. Effekt: 180 hk. Förbrukning: 0,87 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 20)
En stridsvagn att skrämmas med, och att vara stolt över. 
Kvalitetskänsla utan motstycke. Men det är inte en bil för 
alla, den kostar helt enkelt för mycket. Den som ofta kör på 
usla skogsvägar finner bättre framkomlighet i Volvo XC70. 
Synd också att mittplatsen i Audin är stenhård och trång.

Ekonomi  ?+
Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+??+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.14

Stor bil
64

diesel
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Ford C-Max 2,0 TDCI

Pris: 213 400 kr. Effekt: 136 hk. Förbrukning: 0,56 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 21)
För många familjer lär utrymmena räcka till. Och den är 
mer flexibel än tidigare. Komforten är överraskande bra 
med tanke på fokuseringen på körglädje, men långt ifrån  
lika bekväm som de bästa. C-Max främsta värden är  
design, nu ännu fräckare, och körgläde.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+?+??+??+
Komfort  ?+??+?+

Utrymmen  ?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.14

Golfklass

55

diesel
Pris: 291 900 kr. Effekt: 155 hk. Förbrukning: 0,73 l/mil.

� ?+?+?+ (Totalt: 21)
I år testad i tufft vinterklimat. Tar poäng i komfortronden 
med låg bullernivå, bra komfort, avslappnad körkänsla och 
goda utrymmen. Fungerar bra på vintern, men ojämn kupé-
värme. Luddig styrkänsla på vinterväg men bra antisladd. 
Relativt höga ägandekostnader drar ner slutbetyget.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ??+?+??+??+??+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+?+?+

Känsla ?+??+??+

TEST
Nr.3

Stadsjeep

56 Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi

diesel

Pris: 209 600 kr. Effekt: 120 hk. Förbrukning: 0,61 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 21)
Fina kvaliteter för familjen, med stort bagage, hög flexibili-
tet och relativt rymlig kupé tack vare boxformen. Trist inred-
ning med obegriplig utformning av vissa fack och hand-
bromsspak. Sikta in dig på något av de vanliga kampanj-
erbjudandena som gör bilen ovanligt prisvärd.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+

TEST
Nr.14

Familjebuss

Opel Zafira 1,9 CDTI53

diesel

Pris: 225 900 kr. Effekt: 130 hk. Förbrukning: 0,60 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 21)
I sjusitsigt Grand-utförande fungerar den fint som person-
transportör, men de åkande får inte ha för höga krav på ut-
rymme. Stort bagage. Dieselmotorn är stark men inte lika 
smidig. Det höga priset drar ner totalintrycket en smula 
men den fina komforten är mycket värt.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.14

Familjebuss

Renault Grand Scénic 19 dCi54

diesel

Pris: 405 000 kr. Effekt: 218 hk. Förbrukning: 0,76 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 21)
Röd som en karamell drar den här bilen uppmärksamhet 
till sig var man än kommer. Och det är troligtvis en stark 
anledning till varför kunderna står på kö. En annan är kör-
känslan, den är roligast i sin klass att köra. Som fyrsitsig är 
den inget vidare, men oj vilken glidare.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+??+??+??+

TEST
Nr.10

Cabriolet

BMW 325 cabriolet52

bensin

Toyota Auris 1,6

Pris: 151 400 kr. Effekt: 124 hk. Förbrukning: 0,71 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 21)
Toyota säljer av tradition på trygghet och hållbarhet. Nya 
Auris är en modern bil i alla avseenden och ger god kom-
fort och hyggligt med utrymme. Men priset är för högt och 
det finns roligare bilar att köra och titta på i Golfklassen.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla ?+??+??+

TEST
Nr.8

Golfklass

51

bensin

Volvo C30 2,0

Pris: 198 900 kr. Effekt: 145 hk. Förbrukning: 0,73 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 21)
Första vintertestet gick inget vidare för Volvos minsting. 
Den var sladdgirig. I vårt stora vintertest var bilen betydligt 
säkrare att köra. Därtill utmärkt komfort, körglädje, bästa 
värmen, bästa ljus och sikt. Bilen är fortfarande för sladd-
glad på vinterföre och vi rekommenderar Audi A3 före.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ??+?+

Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla  ?+?+??+??+

TEST
Nr.3

Golfklass

50

bensin

 

Opel Corsa OPC

Pris: 209 900 kr. Effekt: 192 hk. Förbrukning: 0,79 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 21)
Som busbil är den här bilen värd fem plus. Men det höga 
priset drar ner lite. Å andra sidan hänger ingen av de billigare 
konkurrenterna med när det gäller styrkänsla, framstolar, 
körglädje och motorkraft. Vassaste konkurrent är Renault 
Clio sport, men Opeln är 50 000 kronor billigare.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+?+??+??+
Komfort  ??+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ???+?+?+??+

TEST
Nr.9

Småbil
49

bensin

Opel Astra 1,6

Pris: 158 900 kr. Effekt: 105 hk. Förbrukning: 0,66 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 22)
Astra är en prisvärd bil. Den är krocksäker, körglad och 
trots en del kupébuller är den komfortabel. Bra utrymmen 
också. Designen är fräck, men invändigt är den oerhört 
trist. Ett intressant alternativ i Golf-klassen och prisvärd.

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ??+??+?+

TEST
Nr.8

Golfklass

48                  

bensin
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Citroën C6 HDi

Pris: 422 300 kr. Effekt: 208 hk. Förbrukning: 0,87 l/mil.
� ?+?+?+ (Totalt: 22)
En uddafågel som är värd en extra titt. Fantastisk formgiv-
ning och suverän fjädringskomfort. Tyst är den också. Ba-
gagevolymen är en plump i protokollet. Framstolarna håller 
inte heller måttet. Ägandekostnaderna springer tyvärr iväg. 
Detta är det solklara komfort- och uddavalet.

Ekonomi  ??+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ?+??+??+??+??+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.7

Stor bil
44

diesel

Nissan Navara 2,5D

Pris: 319 100 kr. Effekt: 171 hk. Förbrukning: 1,05 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
Navara är en vanlig syn på våra vägar. Nu har den fått an-
ständigt baksäte och utmanar därmed på allvar. Ett högt 
betygsnitt placerar den på prispallen i vårt pickuptest. 
Navara har numera partikelfilter vilket ger extra plus miljö-
mässigt.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ?+?+??+??+

TEST
Nr.18

Pickup

45

diesel

46 Peugeot 207CC 1,6
Plåtcab som 
varar hela året

Cabriolet

I sin klass är 207CC bäst. Den är inte billigast, inte rymli-
gast, men på i princip alla andra punkter slår den konkur-
renterna. Bilen har utseendet med sig och man kan fälla ta-
ket i fart, den är säker och kul att köra. En mycket prisvärd 
plåtcabbe med hög åretruntfaktor.

Ekonomi  ?+??+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ??+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

Pris: 175 900 kr. Effekt: 120 hk. Förbrukning: 0,65 l/mil.
� ??+?+?+?+ (Totalt: 21)
TEST
Nr.10

52 BMW 520D Touring

Pris: 360 000 kr. Effekt: 177 hk. Förbrukning: 0,53 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 21)
Pojkarnas favorit har fått en alldeles fantastiskt snål och 
stark dieselmotor. Förbrukningen vid hård landsvägs- 
körning ligger runt 0,6 liter milen, grymt bra för en så stor 
familjebil. Men bilen är dyr och den låga förbrukningen 
kräver många mil innan den lyckas sänka ägarkostnaden.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.19

47
Stor bil

diesel

Nissan Qashqai 2,0

Pris: 183 900 kr. Effekt: 141 hk. Förbrukning: 0,82 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
Praktisk familjesuv i det lilla formatet. Massor av plats för 
fyra med bagage och framkomlighet och tillförlitlighet  
utöver det vanliga. Qashqai har en rad konkurrenter i den 
kraftigt växande kompaktsuvskaran men klarar sig fint  
i konkurrensen. 

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+?+??+

TEST
Nr.10

Stadsjeep
42

bensin

Perfekta vagnen för fyra med lätt bagage, eller för två med 
halva bohaget. Superlätt att parkera i stan, tokrolig på 
krokvägen men aningen tröttsam på långresan. Mest be-
ror det sistnämnda på hög bullernivå och obegripligt dåliga 
stolar.

Ekonomi  ???+??+?+??+??+
Köra  ?+???+??+???+???+
Komfort  ?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

Pris: 112 900 kr. Effekt: 91 hk. Förbrukning: 0,65 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
TEST
Nr.13

bensin
Ett klokare val än 
Mini och Smart

Småbil

bensin

Audi A3 1,8T

Pris: 219 600 kr. Effekt: 160 hk. Förbrukning: 0,69 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
Den ekonomiska instegsnivån är hög men totalt är Audi A3 
en bra affär. Känns ännu bättre när man får hög komfort, 
god säkerhet, utmärkt kvalitetskänsla för slantarna. Lätt-
kört, trevligt, snyggt och prydligt. På vintervägen agerar 
A3 tryggt men ändå med en hel del körglädje. En solid bil.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+?+??+???+???+

TEST
Nr.3

Golfklass
43

bensin

41 Suzuki Swift 1,2
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Pris: 217 500 kr. Effekt: 105 hk. Förbrukning: 0,45 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
En riktig bil som också åtnjuter miljöbilens rabatter. Snål, 
bekväm och solid och därtill en rätt god affär för plånbo-
ken. Audi visar att man med enkla medel kan göra en van-
lig A3, som är vårt vinterval i klassen, till en trevlig miljöbil.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+?+?+

TEST
Nr.15

Golfklass

Audi A3 1,9 TDI e-power32

diesel

Volvo S80 D5

Pris: 312 900 kr. Effekt: 185 hk. Förbrukning: 0,64 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
Räcker inte till för att fajtas i toppen. Ekonomiskt och sä-
kerhetsmässigt är det ett kanonval. Snygg och trevlig inuti 
också. Men inte den riktiga lyxkänslan. Aningen stötig och 
bullrig och inte så förbluffande snål som en diesel borde 
vara.

Ekonomi  ?+?+??+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ??+?+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+

TEST
Nr.7

Stor bil

33

diesel

BMW 520D

Pris: 332 000 kr. Effekt: 163 hk. Förbrukning: 0,69 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
De låga ägandekostnaderna de tre första åren räcker inte 
för fem plus för 520D totalt. Saknar riktigt dåliga egenskaper, 
är rymlig samt nätt och rolig att köra. Fyra stjärnor i Euro 
Ncap är en besvikelse. Bra antisladd, men det finns bättre 
vinterbilar.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+??+?+ ?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ??+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+??+

TEST
Nr.7

Stor bil

37

diesel
Pris: 292 500 kr. Effekt: 136 hk. Förbrukning: 0,81 l/mil.

� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
I årets pickuptest var D-Max den jämnaste deltagaren och 
också vinnaren. Fin att köra, bra komfort för biltypen och 
maximalt betyg för känsla är vinnaringredienserna. Enda 
smolket i glädjebägaren är säkerheten. Varför inte strål-
kastarrengöring och ESP?

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ??+??+??+?+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+

Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.18

Pickup

Isuzi D-max crew cab 2,5D36

diesel

Mercedes E220 CDI

Pris: 386 900 kr. Effekt: 170 hk. Förbrukning: 0,61 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
Dyr, stor och med Mercedes gamla kvalitetskänsla tillbaka 
är den här ett val för den med fet plånbok. Man får en hel 
del för pengarna. Medelbra totalekonomi med den utmärk-
ta motorn 220 CDI. Stark, snål och kultiverad. Utrymmes-
mässigt både bu och bä. Komfortmässigt toppen.

Ekonomi  ?+??+

Köra  ??+?+??+ ??+
Komfort  ??+?+??+??+??+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla ?+?+?+??+

TEST
Nr.7

Stor bil
34

diesel

Pris: 165 900 kr. Effekt: 80 hk. Förbrukning: 0,52 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
Roomster med liten dieselmotor är inte lika bra för plånbo-
ken som med liten bensinmotor. En utmärkt familjebil med 
omtanke om de små, men baksätet är jättelikt även för två 
fullvuxna. Många fack och bra rymd ger trevlig känsla, kör-
mässigt också trevlig. 

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+??+??+
Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+

TEST
Nr.7

Småbil

Skoda Roomster 1,4 TDI39

diesel

Ford Focus flexifuel

Pris: 162 900 kr. Effekt: 125 hk. Förbr: 0,70 l/milbensin).
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
En sympatisk och praktisk bil som tyvärr INTE blir bättre 
med etanolmotorn. Den är skamligt törstig, ska tankas 
ideligen och serviceintervallerna på 1 000 mil låter stenålder. 
Körglädje finns det dock gott om trots en oinspirerande 
spritmotor. Och som miljöklassad är den billig att äga.

Ekonomi  ??+?+ ??+ ??+
Köra  ??+??+ ??+?+
Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.5

Golfklass

40

etanol

Mazda 6 2,0

Pris: 208 500 kr. Effekt: 147 hk. Förbrukning: 0,78 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 22)
Vi har ännu inte testat nya Mazda 6. Den gamla är en ut-
märkt mellanklassbil, närmast perfekt kompromiss mellan 
sport och familjeförnuft. Rymlig kupé och stort bagage. 
Kul att köra. Bensinmotorn väljer du som inte kör så långt 
per år. 

Ekonomi  ?+??+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+

TEST
Nr.7

Mellanklass

38

bensin

Ford Focus CC

Pris: 231 900 kr. Effekt: 145 hk. Förbrukning: 0,75 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
En utmärkt plåtcabbe som funkar att åka fyra i och är behag-
lig och kul att köra. Fronten från sportiga Focus ST är 
fräck, bakdelen är något hög, men snyggare än flera kon-
kurrenter. Sittkomforten och avsaknaden av störande  
turbulens i kupén är toppen. Priset är attraktivt.

Ekonomi  ?+??+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+

TEST
Nr.10

Cabriolet
35

bensin
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Pris: 293 900 kr. Effekt: 156 hk. Förbrukning: 0,73 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
Mitsubishi har ansträngt sig hårt för att förbättra Outlan-
der och man har lyckats. Nya bilen är ett klart lyft och har
körkänsla med personbilskaraktär. En mycket prisvärd, 
driftsäker och trevlig japansk suv med högt betygsnitt.
Seriöst alternativ till Volvokombin.

Ekonomi  ?+?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.9

Stadsjeep

Mitsubishi Outlander 2,0 DI-D27

diesel
 Pris: 189 400 kr. Effekt: 110 hk. Förbrukning: 0,45 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
Trygg, snygg och spännande på en gång. Dessutom extremt 
snål. Det är svårt att få upp förbrukningen över halvlitern. 
Men det tar ett tag att vänja sig vid den ryckiga halvauto-
maten. En klar bonus för plånboken är att bilen åtnjuter 
miljöbilsstatus.

Ekonomi  ?+??+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.5

Golfklass
28 Citroën C4 HDi FAP EGS

diesel

Pris: 353 00 kr. Effekt: 180 hk. Förbrukning: 0,68 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Ett riktigt vinterlok med fyrhjulsdrift och stor dieselsexa. 
Klassens bästa kvalitetskänsla, underhållande köregen-
skaper, hög säkerhet och goda utrymmen. Baksätet har 
dock en nackdel, mittplatsen är stenhård. Två personer 
åker dock kungligt bak. 

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+??+??+

Utrymmen  ?+?+?+?+?+

Säkerhet  ?+??+?+?+?+

Känsla ?+?+??+?+

TEST
Nr.7

Stor bil

Audi A6 2,7 TDI quattro25

diesel
Pris: 253 900 kr. Effekt: 200 hk. Förbr: 0,85 l/mil (bensin).
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Den starkare miljöversionen av nya 9-3 biopower är inte 
snål men ger ändå låga ägandekostnader med skatte- 
subventionerna. Nya designen är också en hit. En fin  
långfärdssmiskare som lär bli en fortsatt tjänstebilsfavorit.

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+??+??+??+
Känsla  ?+?+?+?+�

TEST
Nr.13

Mellanklass

Saab 9-3 biopower 2,0T24

etanol
 Pris: 241 900 kr. Effekt: 175 hk. Förbr: 0,85 l/mil(bensin).
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Vi ser positivt på miljöprofilen och ger därför fyra plus – för 
privatköparen är det dock nära tre plus. Kvaliteten är inte 
utsökt, endast bra. Bästa egenskapen är långfärdskomfor-
ten. 1,8-etanolaren räcker till mer än väl, i synnerhet  
tankad med etanol vilket ger 25 extra hästkrafter.

Ekonomi  ?+?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+?+

Känsla ?+??+???+??+

TEST
Nr.16

Mellanklass

Saab 9-3 biopower 1,8T23

etanol

Skoda Roomster 1,4

Pris: 138 900 kr. Effekt: 85 hk. Förbrukning: 0,68 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
Med bensinmotor hamnar Roomster betydligt längre upp  
i årets sammanställning än dieseln. Nära toppbetyg  
faktiskt. Och Roomster är en utmärkt familjebil. Krocktes-
tet visar att säkerheten är hög. 

Ekonomi  ?+?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.7

Småbil
26

bensin

VW Touran 2,0 TDI

Pris: 252 200 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,60 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
Känns som en vinnare. Men faller hårt på bullrig kupé och 
något för fast fjädring. Flexibel, men stolarna måste tas ur 
bilen. Mycket trevlig att köra, perfekt ergonomi och bekväma 
stolar. 2,0 TDI är ett bra val och Touran snubblar på mållin-
jen bakom C4 Picasso.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra ??+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

TEST
Nr.14

Familjebuss

30

diesel

Mazda 6 2,0 D

Pris: 228 500 kr. Effekt: 143 hk. Förbrukning: 0,60 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
Utmärkt mellanklassbil. Kombikupén är lättlastad och 
rymlig. Dieselmotorn är en riktig pärla. Trots högre in-
köpspris ger dieseln bra ekonomi. Bäst för plånboken är 
dock 121 hk-dieseln. Komfortbetyget är ett steg högre än 
för Mazda 6 2,0 bensin för att bullernivån är lägre.

Ekonomi  ?+?+?+?+

Köra  ???+?+??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+

TEST
Nr.7

Mellanklass

31

diesel
Pris: 256 000 kr. Effekt: 138 hk. Förbrukning: 0,61 l/mil.

� ?+?+?+?+ (Totalt: 23)
C4 Picasso sätter en ny standard för minibussars bagage-
utrymme. 2,0 HDI finns bara med den förvirrade halvauto-
matiska växellådan och är inte bästa valet, varken ekono-
miskt eller körmässigt. Välj 1,6 HDI med manuell låda. 
Snål, fräsch design och med stor omtanke om de resande.

Ekonomi  ??+?+

Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+?+

Säkerhet  ??+?+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.14

Familjebuss

Citroën C4 Picasso 2,0 HDI29

diesel
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Audi A6 2,0 TDI

Pris: 305 400 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,60 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Når inte lika långt som Volvo V70. Inte lika smart och 
praktisk och därtill fyrsitsig.  Mittplatsen bak är stenhård 
och trång. Har man dock andra preferenser än bästa  
familjebil är A6 kanon även om 2,0 TDI känns lite väl klen 
för den stora bilen. Hög image och kvalitetskänsla.

Ekonomi  ?+?+

Köra  ??+?+?+??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+??+??+??+?+
Känsla  ??+??+?+?+?+

TEST
Nr.17

Stor bil

16

diesel

Ford Mondeo 2,0 TDCI

Pris: 241 200 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,59 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Mondeo är rymlig, körglad, snygg och säker. Men kvali-
tetskänslan är låg och styrningen för nervös på  svenska 
slitna vägar. Välutrustad från start och ett attraktivt pris 
gör den säkerligen till många familjers favorit, särskilt om 
man har behov av stora utrymmen.

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ??+ ??+??+?+
Komfort  ?+?+?+

Utrymme  ??+?+??+??+??+
Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+

TEST
Nr.17

Mellanklass

17

diesel

Honda CRV är kompaktklassens bästa suv. Bruksighet är 
utbytt mot mer personbilslika egenskaper.Utmärkt  
komfort men bara medelbullrig, bekväma stolar och  
gott om plats, inte minst bak. Även en utmärkt vinterbil. 
Luftig interiör och fin kvalitetskänsla ger nästan toppbetyg.

Ekonomi  ?+?+?+?+

Köra  ?�?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+?+

Pris: 264 900 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,67 l/mil.
� ??+?+??+??+ (Totalt: 24)
TEST
Nr.9

19 Honda CR-V 2,2i CDTI 

diesel

Volvo V50 1,8F

Pris: 217 900 kr. Effekt: 125 hk. Förbr: 0,74 l/mil(bensin).
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Familjebil? Hmm, i så fall för den lilla familjen med det lilla 
bagaget. V50 vänder sig hellre till paret, det unga eller 
gamla, som gärna betalar för lite lyx och körglädje och  
får säkerheten på köpet. Ekonomin blir god med flexifuel-
motorn och bidrar till överbetyget.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+???+ ??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+?+

Känsla  ?+??+???+??+

TEST
Nr.16

Mellanklass

22

etanol

Audi A4 2,0 TDI

Pris: 273 000 kr. Effekt: 143 hk. Förbrukning: 0,55 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Dyr, fortfarande rätt trång, bara fyrsitsig och på gränsen 
till stötig. Men vilket smycke! Och äntligen har Audi byggt 
en A4 som underhåller på krokvägen lika väl som den är 
stabil på Autobahn. C-klass och 3-serien får det tufft mot 
Audin som är större inuti.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+???+??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+??+??+

TEST
Nr.18

Mellanklass

21

diesel

Stadsjeep

Peugeot 207 1,4

Pris: 126 900 kr. Effekt: 88 hk. Förbrukning: 0,64 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Utmärkt småbil för den lilla familjen. Hög säkerhetsnivå 
och trevlig att köra. Man trivs lika bra fram som bak trots 
att Peugeot lagt mer krut på utrymme fram och i bagaget 
än i baksätet. Komforten är också bra.

Ekonomi  ?+??+?+?+

Köra  ?�?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ?�?+??+?+??+

TEST
Nr.13

Småbil
20

bensin

Årets bästa 
stadsjeep

Ford Focus 1,6

Pris: 149 400 kr. Effekt: 100 hk. Förbrukning: 0,67 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Högt snitt vilket också ger ett högt helhetsbetyg. Når nästan 
ända fram till toppen. Ekonomin är god, fjädringskomforten 
utmärkt och körglädjen smittande bra. Med 1,6-liters-
motorn får man hygglig bränsleekonomi men det är nog 
smartare att välja etanol som läget ser ut i dag.

Ekonomi  ?+??+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+??+??+??+?+
Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.8

Golfklass

15

bensin

Skoda Fabia 1,2

Pris: 113 400 kr. Effekt: 70 hk. Förbrukning: 0,59 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 24)
Det kan inte bli annat än succé för nykomlingen från Sko-
da. Bilen är snygg att titta på, mycket fin att köra och åka i, 
och priset lockar. Totalt är den för närvarande bästa små-
bilen du kan köpa, till och med före kompetenta 207.

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.13

Småbil

18

bensin
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Pris: 227 000 kr. Effekt: 110 hk. Förbrukning: 0,59 l/mil.

� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Tänk vilken skillnad rätt motor och växellåda kan göra. 
Med 1,6-liters diesel och manuell låda är detta den bästa
familjebussen. Snål men tillräckligt stark och lättkörd. Okej, 
lite väl lätt styrning och mycket karosskrängning men säkra 
vägegenskaper. Snygg storlastare med hög säkerhet. 

Ekonomi  ?+??+??+??+
Köra  ?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymme  ?+??+??+??+??+
Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.8

Familjebuss

Citroën C4 Picasso 1,6 HDi9

diesel

Pris: 829 900 kr. Effekt: 380 hk. Förbrukning: 1,11 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 26)
Näst efter Mercedes S500 är det här den bästa lyxbilen du 
för närvarande kan köpa. Billigare att äga än Mercan med 
en egen identitet. Lexus lyxlimpor blir bara bättre och bättre, 
nästa gång åker tyskarna på däng. Miljöstämpel får du 
med hybridversionen LS 600h men den är klart dyrare.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ??+??+??+??+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+??+??+??+?+
Känsla  ??+??+?+?+?+

TEST
Nr.9

Stor bil

Lexus LS 4607

bensin

Pris: 429 900 kr. Effekt: 224 hk. Förbrukning: 0,75 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Dyr, trång och bakhjulsdriven? Visst, men det är ju till kö-
parna som vill ha just en sån bil som Mercedes vänder sig. 
Och köparna kommer inte att bli besvikna. Nya C-klass är 
bara en hårsmån från BMW 3-serien när det gäller körgläd-
je, och bättre på komfort. En mycket bra bil helt enkelt.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ?+??+??+??+??+

Utrymmen  ??+?+?+

Säkerhet  ??+?+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+?+?+

TEST
Nr.7

Mellanklass

Mercedes C-klass 320 CDI14

diesel

VW Passat 2,0 FSI

Pris: 229 400 kr. Effekt: 150 hk. Förbrukning: 0,82 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Volkswagens vapen i alla klasser är att ha ett högt snitt i alla 
ronder. Passat är inte direkt dålig på något, men inte heller 
bäst på något. Totalt är det ändå den bästa mellanklass-
kombin du kan köpa i dag. Mot storkombibilarna klarar sig 
Passat utmärkt, en bil för hela familjen att trivas i.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+??+??+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymme ?+??+??+??+??+
Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.4

Mellanklass

13

bensin

VW Golf 1,6

Pris: 157 000 kr. Effekt: 102 hk. Förbrukning: 0,72 l/mil.
� ?+?+?+?+?+ (Totalt: 26)
Golf är inte en spännande partner utan snarare en bra 
kompis i alla väder. Lägg därtill en bra ekonomi, fina  
vägegenskaper, okej komfort samt ett kassaskåpssäkert 
andrahandsvärde. En hårsmån från att vinna Golftestet.

Ekonomi  ?+??+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+??+??+??+?+
Känsla  ??+??+?+?+?+

TEST
Nr.8

Golfklass

6

VW Passat 2,0 TDI

 Pris: 253 200  kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,59 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Mot storkombibilarna klarar sig Passat utmärkt. Betyg-
snittet är högt, säkerheten får sig en törn av att strålkastarna 
är dåliga. Man måste välja dyra Bixenon för att få Volvo-
ljus. Ett plus mindre för utrymme än när den testas mot 
mellanklassen. Totalt ett kanonköp.

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ???+?+???+???+??+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymme  ???+??+??+??+
Säkerhet  ???+??+??+??+
Känsla  ???+??+??+??+

TEST
Nr.17

Mellanklass
10

 Pris: 193 000 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,71 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Efter några år i tysthet på marknaden är Golf tillbaka i kom-
bikostym. Och nu slår man 9-3 och V50 och visar att Golf 
är en riktigt vass produkt. Variant kan sammanfattas som 
en riktigt praktisk familjebil. Allting är rätt.

Ekonomi  ??+??+?+??+
Köra  ??+??+??+?+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ??+??+?+?+

TEST
Nr.16

Golfklass

VW Golf Variant TSI 14011

bensin diesel

bensin

VW Golf GTI

Pris: 252 500 kr. Effekt: 200 hk. Förbrukning: 0,80 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 26)
Söker du en äkta busbil som ändå kan uppvisa en hel rad-
da förnuftiga egenskaper är Golf GTI det bästa valet. Oer-
hört kompetent på vägen, samtidigt trygg och lättkörd. 
Golf GTI är klassens mest homogena bil, och tack och 
lov lika rolig som första generationen GTI.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ?+??+?+?+?+

Känsla  ?+?+?+??+?+

TEST
Nr.9

Golfklass

8

bensin

Peugeot 307 2,0

 Pris: 157 900 kr. Effekt: 140 hk. Förbrukning: 0,79 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 25)
Bra ekonomi, fin kvalitetskänsla, bra komfort med rymliga 
stolar och luftig kupé med gott om plats. Därtill kul att köra 
med bra körställning även om växellådan är i sladdrigaste 
laget. Märkligt hur väl den här gamla bilen hänger med 
kvar i toppen, och nu kommer ersättaren 308.

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ??+??+??+?+
Komfort  ?+?+?+?+

Utrymme  ?+??+??+??+??+
Säkerhet  ?+??+??+??+??+
Känsla  ??+??+?+

TEST
Nr.8

Golfklass
12

bensin
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Stor bil 3

Golfklass

Volvo V70 2,4D

En funktionell, praktisk och robust familjebil 
som hela familjen kommer att älska. Med 
massor av körglädje, komfort och världens 
smartaste baksäte. Bäst i test! En utmärkt  
familjebil med mycket fin avvägning mellan 
köregenskaper och komfort.

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ?+?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+?+

Utrymme  ?+??+??+??+
Säkerhet  ?+???+??+??+??+
Känsla  ?+?+?+??+??+

Pris: 297 900 kr. Effekt: 163 hk. Förbrukning: 
0,65 l/mil.
�

TEST
Nr.17

Ekonomi  ?+?+??+?+?+

Köra  ?+?+?+?+

Komfort  ?+?+?+?+

Utrymme  ?+?+?+?+?+

Säkerhet  ?+?+?+?+

Känsla  ???+?+???+???+

 Pris: 149 900 kr. Effekt: 110 hk. Förbrukning: 0,72 l/mil.
� ?+?+??+?+?+ (Totalt: 26)

Peugeot 307 1,6

Att en Volvo skulle slå en Audi, 
dessutom två gånger, i årets  
tester var lite av en överraskning. 

XC70 slår Allroad och V70 är 
en bättre familjebil än A6. Allro-
ad saknar precis som A6 de famil-
jekvaliteter som XC70 har och är 
mycket dyrare. 

Nya XC70 har redan lockat fle-
ra köpare att spendera över 
350 000 kronor på en ny bil. 
Mycket pengar, men det är också 

mycket bil och det goda andra-
handsvärdet håller ekonomin i 
schack. Körmässigt är XC70 lite 
suv-gungig, särskilt i höga farter, 
men ju sämre vägen blir desto 
bättre blir Volvon. En riktigt trev-
lig grus- och sliten asfaltsbil.

Baksätet är inte rymligast när vi 
snackar benutrymme, men tre 
vuxna sitter utan problem i bredd 
– och mittplatsen är riktigt bra. 

Givetvis har även XC70 den 

smarta fällningen av baksätet i 
proportionerna 40/20/40 så att 
man kan få in långa föremål men 
ändå sitta fyra bekvämt. Säker-
heten är av högsta klass men vi 
tycker det är snålt av Volvo att ta 
500 kronor för att koppla ur pas-
sagerarkrockkudden (för barn-
stol).

Dieselmotor är ett givet val i 
denna bilklass och D5 är stark och 
låter skönt.

5

4

?+?+??+?+?+ (Totalt: 27)

Fram till nu är 307 kung i sin 
klass. Men snart kommer nya 
308 och tar över den rollen. 

Att gamla 307 fortfarande hål-
ler högsta klass är egentligen inte 
konstigt, det var en bra produkt 
redan från start. Men lite märkligt 
att konkurrenterna inte slagit un-
dan benen för bilen ännu. VW är 
nära med sin Golf, men på områ-
den som rymdkänsla och komfort 
är Pegan bättre. 

Köregenskaperna är trygga 
men ändå underhållande med fin 
styrkänsla. Nu finns samma mo-
tor även för etanoldrift och funk-
tionen är densamma. 

Att köpa en 307 i dag är kanske 
inte så lockande nu när den nya 
bilen är på ingång. Å andra sidan 
vill säljarna göra plats för 308 
och du kan säkerligen göra ett 
klipp. 

Begmarknaden för 307 kommer 
troligtvis inte svalna särskilt myck-
et trots nykomlingen. Därför är 
307 fortfarande ett bra köp.

Gamlingen 307 
visar hög klass

Volvo XC70 D5

Ekonomi  ?+?+?+

Köra  ??+?+??+??+
Komfort  ??+??+??+??+?+

Utrymmen  ?+?+?+?+

Säkerhet  ??+??+??+??+?+
Känsla  ??+??+?+?+?+

Pris: 365 900 kr. Effekt: 185 hk. Förbrukning: 0,73 l/mil.
� ?+?+?+?+ (Totalt: 26)

TEST
Nr.14 Nya XC70 – bäst när 

vägen är som sämst diesel

diesel

bensin

TEST
Nr.8

Gör ett klipp när 
nya 308 kommer

Nya Volvon har 
smartast baksäte Foto: LENNART PETTERSSON 
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Golfklass

Peugeot 308 1,6 VTi

Gamlingen 307 placerar sig 
otroligt högt, plats fem, i 
årets testsammanställning. 
Ett faktum som naturligtvis 
sätter oerhörd press på  
ersättaren 308. 

Vi har ännu så länge bara 
kört bilen på fransk mark men 
där imponerade bilen stort. 
Peugeot för en fortsatt aggres-
siv prispolitik och 160 000 
kronor för en så bra bil som 
308 är billigt, dessutom finns 
det mesta redan som stan-
dard. Lägg till läderratt och 
alufälgar så har du en kom-
plett bil.

Bra ekonomi 
Med nya 1,6-litersmotorn på 

120 hästar blir bilen snål och 
andrahandsvärdet tippas bli 
mycket gott. Därmed har man 

säkrat en mycket gynnsam 
ekonomikalkyl. Nya 308:ans 
egenskaper skiljer sig inte så 
mycket från 307 vilket är myck-
et positivt. Köregenskaperna 
är som tidigare trygga med lätt 
understyrning och exakt och 
trevlig styrning. Perfekt för en 
familjebil och det bådar gott 
för vintertestet. 

Given klassledare
Utrymmet är inte klassle-

dande i baksätet men fullt till-
räckligt och bagaget är stort. 
Fram är det mycket rymligt. 
Komforten är riktigt bra, med 
fin fjädring, sköna säten, bra 
sikt och massor av fack. Säker-
heten är givetvis på topp, det är 
ju en fransk bil. 

Totalt är 308 en given ny 
klassledare.

2

Peugeot 308 – given  
ledare i Golfklassen

145 hk räcker. Förbrukning på 
1,2 liter milen duger. Och priset, 
precis en kvarts miljon kronor 
med miljörabatten avdragen, 
känns nästan billigt.

Sveriges populäraste bil, Volvo 
V70, har äntligen fått sin etanol-
motor.

Det dröjde innan Volvo hakade 
på etanolspåret. Helt enkelt för att 
Volvo inte trodde, och faktiskt 
fortfarande inte tror, att etanol är 
det framtidsbränsle som ska räd-
da jorden.

Volvo byggde sina gasbilar och 
hoppades att infrastruktur och 
statliga subventioner skulle följa 
efter.

Men regeringen Persson be-

stämde sig för etanol, och det spå-
ret ligger fast.

V70 Flexifuel har en fyrcylin-
drig motor på 145 hk och en fem-
växlad manuell låda. Ett motor- 
och drivlinepaket som kommer 
direkt från Ford (det hamnar un-
der våren även i Mondeo).

Surrar rejält på landsväg
Den fyrcylindriga motorn är li-

te för högvarvig, det krävs höga 
varvtal för att den ska leverera ef-
fekt och vridmoment, och dessut-
om är femmans växel rätt låg, så 
motorn surrar rejält i landsvägs-
fart.

Men femman är ändå ingen 
omkörningsväxel. Man får växla 

Ekonomi  ??+?+??+??+
Köra  ??+??+??+??+?+
Komfort  

??+??+??+??+?+
Utrymme  
??+??+??+??+?+

Pris: 160 000 kr. Effekt: 120 hk. 
Förbrukning: 0,67 l/mil.

?+??+?+?+?+ (Totalt: 28)
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VOlVO V70 2,0F

Pris: 260 900 kr, 250 900 med miljörabatt.
Motor: 4-cyl etanolmotor 1 999 cm3, 145 
hk vid 6 000 varv/minut, vridmoment 190 
Nm vid 4 500 varv/minut.
Bränsleförbrukning: 0,86 liter mil (bensin), 
1,2 liter (etanol).
CO2: 197 g/km (bensin).
Acceleration: 0–100 km/tim på 11,3 s.
Toppfart: 200 km/tim.
Längd/bredd/höjd: 482/186/155 cm. 
Tjänstevikt: ca 1 650 kg.

bETYG
Äga ?+?+?+?+?+
Med miljörabatten, fritt fram genom biltullar-
na, fri parkering och rejäl rabatt på förmåns-
värdet blir V70 2.0F nästan billig att äga.

Köra  ?+?+?+?+?+
Stabil på motorväg. Rolig när vägen blir kro-
kig. Trygga köregenskaper, exakt styrning 
och en bakaxel som inte tappar greppet.

Komfort  ?+?+?+?+
Framstolarna är kanske bäst i världen. Baksä-
tet är mycket bekvämt. Motorn onödigt surrig 
i landsvägsfart. Fjädringskomforten utsökt. 

Utrymme  ?+?+?+?+
Mycket bra kupéutrymme i förhållande till 
bilens längd. Massor av fack, grymt bagage-
rum.

Säkerhet  ?+?+?+?+?+
Volvo har alltid varit bäst (tillsammans med 
Saab). Och allt talar för att ingen är tryggare 
på vägen än i en ny V70. Halogenstrålkas-
tarna som är standard räcker mer än väl. 
Men nyckelurkoppling till passagerarkudden 
kostar 500 kronor. Snålt. 

Känsla  ?+?+?+?+?+
Riktigt mycket Volvokänsla. Den där känslan 
av omtänksamhet och säkerhet men också av 
lust och glädje. Och allt förpackat enligt smak-
lig svensk designtradition. Motorn är aningen 
klen, men vad gör man inte för miljön?

Totalt: 28

HElHET  ?+?+?+?+?+
En funktionell, praktisk och robust familjebil 
som hela familjen kommer att älska. Med 
massor av komfort och världens smartaste 
baksäte. Och en motor som gjord för ett bil-
ligt bilägande.

ner både till fyra, och kanske tre-
an, för att köra om snabbt.

Volvo anger 0,86 liter/mil om 
den nya bilen körs på bensin, men 
1,2 om bränslet är E85.

En verklig miljöbil?
Under testkörningen i skogar-

na öster om Göteborg låg för-
brukningen runt 1,3 liter.

Den nya etanolmotorn är den 
klenaste av alla V70-versioner och 
steget till 163-hästarsdieseln, som 
är nästa större motor, är långt. 
Men en fyrcylindrig 136 hk diesel, 
samma som i lilla V50, är på gång 
in i V70 redan till jul. Den får en 
angiven förbrukning på under 0,6 
liter milen. Alltså knappt hälften 

jämfört med etanolmotorn. Och 
då kan man fundera på vilken 
som är den egentliga miljöbi-
len …

Med en miljöklassad bil från 
Volvo följer en kurs i snålkörning 
och där pratas det om att hålla has-
tighetsgränserna, köra lugnt och 
med jämn hastighet. Självklarhe-
ter kan tyckas, men med rätt in-
ställning till miljön och bränsle-
förbrukningen blir trots allt nya 
Etanol-Volvon riktigt trivsam.

Efter en stund kommer man in 
i en harmonisk och avslappande 
lunk.

Och förbrukningen sjunker. 
V70 2,0F, som bilen heter offi-

ciellt, kostar 260 900 kronor. Näs-

tan precis en kvarts miljon med 
miljörabatten på 10 000 kronor. 
Det är fritt fram genom Stock-
holms biltullar, många städer har 
gratis parkering och tjänstebilsfö-
raren har 20 procents rabatt på 
förmånsvärdet.

Volvo räknar med etanolen
Och som vanligt på etanolbilar 

är motorvärmare standard, för att 
kunna starta på vintern. Volvo 
räknar med att nykomlingen ska 
stå för 10 000 av de 25 000 V70 
som säljs i Sverige varje år.

Leveranserna börjar efter nyår 
och kunderna står i kö. 2 000 per-
soner har redan beställt bil.

Robert Collin

Absolut 
V70 i topp

HÄR FINNS 
ALLA BILTEST

– klicka på bil


