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Audi A3 1.6 3dr (101hk)  171 000    92 800 79 800
Audi A4 1.8T (163hk)  239 000  116 200 101 300
BMW 320i Sedan, E46 (170hk)   270 000  125 600 111 000
Ford Focus 1.6 5dr (100hk) 147 000     60 900 50 400
Peugeot 307 SW 2.0 (137hk)   186 000       86 500 74 800
Saab 9-3 1.8t SportSedan (150hk) 230 000    98 800 83 000
Skoda Octavia 1.6 (102hk)  135 000     66 500 56 200
Toyota Corolla 1.6 5dr (110hk)   150 000    89 100 76 800
Volvo S40 2.0T (163hk)  198 000 100 100 87 200
Volvo S80 2.4 (140hk) 279 000 113 500 98 500
VW Golf IV 1.6 5d (105hk) 164 000    79 100 68 200

Mellanklass (2004)  Nypris                        4  000  mil               8  000  mil

Audi A3 1.6 (102hk)  189 000 136 500 121 400
Audi A4 1.8T (163hk)   255 000  165 000 149 200
BMW 116i 5dr, E87 (115hk) 199 000 142 900 130 000
BMW 320i Sedan, E90 (150hk) 265 000 179 800 163 200
Ford Focus 1.6 5dr (100hk) 148 000     96 500    81 100
Honda Accord 2.0 Sedan (155hk)  207 000  144 800  129 700
Kia Rio 1.6 (112hk) 130 000     80 800    70 600
Lexus IS 250 (208hk) 300 000  215 000 197 000
Mazda 3 1.6 5dr (105hk)  162 000  108 000     93 500
Opel Astra 1.6 5dr (105hk)  159 000     95 800    80 600
Renault Megane Phas II 1.6 5dr (112hk)   138 000     89 400     77 100
Saab 9-3 2.0t SportSedan (175hk)  241 000  139 100  124 100
Skoda Octavia II 1.6 (102hk)  157 000  102 600     86 100
Toyota Corolla 1.6 5dr (110hk)   166 000  121 600  107 600
Volvo S40 2.4i (170hk) 226 000  140 100 124 200
Volvo S60 2.4 (140hk)  239 000  139 200  124 700
VW Golf A5 1.6 5dr (102hk) 160 000 112 100    96 700
VW Touran 1.6 FSI (115hk) 207 000 146 300 132 800

Mellanklass (2006)  Nypris                        4  000  mil               8  000  mil

Audi A6 1.8T Avant (150hk)   280 000   124 900  111 000
BMW 320i Touring, E46 (170hk)   277 000  132 000 117 800
BMW520i Touring, E39 (170hk)  320 000  134 100  119 800
Citroen C5 2.0 (136hk)   189 000      84 700     69 900
Mercedes C200T KomprW203 (163hk)   305 000   159 600  145 800
Renault Laguna 1.8 16v (120hk)   169 000      71 200     60 900
Saab 9-5 2.0t (150hk)  258 000     91 000    78 000
Volvo V40 2.0T (163hk)  200 000  105 000     89 000
Volvo XC70 2.5T (210hk)  335 000  160 000  146 000
VW Passat 1.8T Variant (150hk)   230 000      94 400     78 500

Kombi (2004)  Nypris                        4  000  mil               8  000  mil

5 x grundråd
Ha aldrig bråttom
Det finns gott om begagnade 
bilar. Låt dig inte luras av säljare 
som säger att ”…det kommer 
en kund i eftermiddag som tän-
ker köpa bilen – men först till 
kvarn…” eller ”du ska få ett spe-
cialpris”. Alla kunder får ”spe-
cialpris”. Det ligger i säljarens 
intresse att du bestämmer dig 
snabbt.

Undersök marknaden
Skaffa dig en överblick av pris-
läget  på den sortens bilar/det 
märke du är intresserad av. Kolla 
tidningsannonser, Blocket, Byt 
bil etc. I  Konsumentverkets bil-
kalkyl kan du räkna ut ungefär 
hur mycket bilen du vill köpa 
kommer att kosta dig per år.

Inbytesbil
Att undersöka marknaden för 
inbytesbilen är lika viktigt som 
att ha koll på marknaden för nya 
bilen. Har du en inbytesbil och 

tänker köpa nästa bil hos en bil-
handlare, får du ofta bäst betalt 
hos som specialiserat sig på 
”ditt” märke. Äldre bilar är ofta 
bäst att sälja privat.

Titta på många bilar
När du tror du vet vilken sorts bil 
du vill ha – nöj dig inte med att 
titta på en eller två. Lägg ner lite 
tid på att jämföra flera, det kan 
skilja både i pris och skick. 

Testa bilen
När du hittat en bil som verkar 
bra – testa den om du köper 
privat. Om du handlar av en 
bilfirma – se till att bilen är varu-
deklarerad enligt Konsumentver-
kets riktlinjer. (Glöm inte att få en 
kopia av varudeklarationen).

4  Konsument-
verkets begbils-
 guide kan vara 
till stor nytta 
för den som 
ska ut och 
shoppa nytt 
fordon. Läs 
 ännu mer här:

S www.bilar.konsument-
verket.se

Det finns inga genvägar till den perfekta bilen. 
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Honda CR-V -05
Motor: 2,0 bensin
Förbrukning: 0,91 l/mil

 ?+  Kanske inte världens snyg-
gaste lill-suv, men vem bryr sig 
när bilen både är trevlig att köra 
och håller bättre än ärkerivalen 
Toyota RAV-4. Vi väljer en -05:a 
för det året kom antisladdsystem 
ñ enormt säkerhetshöjande.
_- Tung och bökig bagagedörr 
och högt vägljud är det som 
stör mest. Pipljud från bakaxeln 
åtgärdas med oljebyte och glöd-
lampor förbrukas i onormal takt.

Volvo XC90 -05
Motor: D5 diesel
Förbrukning: 0,91 l/mil

 ?+  En drömbil på långfärd för 
hela familjen, särskilt på vintern 
där den går som tåget. Hög sä-
kerhet, rymlig kupé och möjlig-
het till sju sittplatser (tillval).
_- Räkna med hög förbrukning 
om du väljer bensinmotor. Und-
vik första årsmodellen -03, ge-
nerellt gäller att ju nyare XC90 
du har råd med desto bättre. 

Bilen är långt ifrån felfri, räkna 
med elektronikstrul och glapp i 
styrleder.

Toyota RAV-4 -03
Motor: 2,0 bensin
Förbrukning: 0,88 l/mil

 ?+  Liksom med Hondan CR-V 
väljer vi den årsmodell då an-
tisladd kom ñ 2003. Lättare 
ansiktslyftning och bättre stan-
dardutrustning får vi på köpet. 
Liksom en väldigt driftsäker och 
terrängduglig suv.
_- Undvik basversionen som är 
alltför snålt utrustad och saknar 
antisladd. Se också upp för före 
detta hyrbilar och om automatlå-
dan slirar kan det bli dyrt. Glap-
pande bussningar är vanligt på 
långmilare.

BMW X5 -02
Motor: 4,4 V8 bensin
Förbrukning: 1,39 l/mil

 ?+  Bilar i stora suvklassen har 
sjunkit kraftigt i pris den senaste 
tiden. Utnyttja detta och köp en 
seriöst körglad X5, gärna med 

den fina 4,4-liters V8-motorn. 
Mer sansad men också dyrare 
är 3,0 diesel som har tillräckligt 
med kraft men ändå acceptabel 
förbrukning.
_- Bussningar får bytas ofta om 
bilen körs hårt och på dålig väg. 
Bilprovningen anmärker på styr-
leder och handbroms. Var noga 
med att kontrollera alla elfunktio-
ner, elstrul är inte helt ovanligt.

Mitsubishi Outlander -04
Motor: 2,0 bensin
Förbrukning: 0,95 l/mil

 ?+ En doldis i suv-klassen som 
dock är värd en titt. Driftsäker-
heten är hög och bilen tål en del 
omild behandling även om det är 
mer en förhöjd kombi än en ter-
rängslukare. Ny Outlander kom 
2007, en ännu bättre bil.
_- Förbrukningen kunde vara 
lägre. Grus som fastnat i fjäd-
ringen kan ge missljud, men 
bara att spola rent så försvinner 
det. Glapp i bakvagn förekom-
mer också. Kamrem byts vid 9 
000 mil och kostar 8 500 kronor 
inklusive stor service.

5 x stadsjeep

Honda CR-V. Toyota RAV-4.

BMW X5.Mitsubishi Outlander. Volvo XC90.

Kom förberedd
Tillgången till internet innebär 
att konsumenter i dag är mycket 
mer upplysta och vet vad vi bör 
betala för en viss bil. Vilket i sin 
tur innebär att prutningsmargi-
nalerna blivit väldigt små. Men 
vanligtvis går det att pruta fem-
sex procent på utgångspriset. 
Det kan vara lättare att pruta hos 
mindre bilhandlare än större.

Prislappen
Låt handlaren ge första budet, 
och var lite vag om ditt eget pris-
spann. Utgå från listpris, inte 
bilhallens prislapp. Skambud 
kan löna sig – testa! (Se sid 17)
Varje avvikelse kan prissättas, till 
exempel lång leveranstid.

Var hård
Gå hårdare fram om bilen är 
svårsåld eller udda. Kolla hur 
länge bilhandlaren ägt bilen. 
Tappa inte ansiktet – att pruta är 
ett spel.

Ge dig inte heller för tidigt –   
be handlaren återkomma dagen 
efter.

Jämför
Det gäller att gå runt till flera bil-
firmor och jämföra priser. Andra 
kanske redan sänkt priset och 
det kan din bilhandlare behöva 
få veta om han inte hängt med. 
Tveka inte att tala om vilka erbju-
danden du fått hos konkurrenten 
– men ljug inte. Bilhandlare bru-
kar ha koll på varandra.

Få lite extra
Om bilhandlaren trots allt inte 
är särskilt öppen för att justera 
grundpriset är det värt att försö-
ka få 
mer 
till-
behör 
för pengarna. 
Det är inte alls 
lika dyrt för 
bilhandlaren 
att lägga till 
något, som är 
mycket värt 
för dig. Till 
exempel 
nya däck, 
motorvärma-
re, dragkrok etc.

5 x pruta hos bilhandlaren

5 x ägarbyte
Anmäl till Vägverket
Inte bara säljaren, utan även du 
som köpare, ska anmäla till Väg-
verket att bilen bytt ägare. Inom 
tio dagar ska anmälan skickas in. 
Anmälan om ägarbyte görs på 
registreringsbeviset.

Fordonsskatt
Sker ett ägarbyte samma månad 
som fordonsskatten ska betalas 
övergår skattskyldigheten inte 
till den nya ägaren även om ägar-
bytet sker innan skatten förfaller 
till betalning.

Glöm inte 
försäkringen! 
Det är du som köpare som är 
skyldig att försäkra bilen då den 
övergått i din ägo. Försäkringen 
ska gälla från det datum då ägar-
bytet anmäls. Fram tills ägar-
bytet registreras är den tidigare 
ägaren ansvarig för bilen.

Ägarbyte vid 
bilhandlar köp
 När du köper bil av en bilhand-
lare, kan denne oftast göra ägar-
bytet direkt hos Vägverket via 

internet. Då behöver du inte göra 
någon anmälan via registrerings-
beviset.

Registreringsbeviset
På de nya registreringsbevisen 
görs anmälan om ägarbyte på 
del 2, gula delen. Ägarbytet ska 
innehålla köparens namn, per-
sonnummer och adress, datum 
för ägarbytet och vara underskri-
vet av såväl säljare som köpare. 

Anmälan skickas till:
Vägverket
701 81 Örebro

Glöm inte att pruta – med lite finess kan du få ner priset till fem-sex procent av utgångspriset. 
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Honda Jazz -05
Motor: 1,4 bensin
Förbrukning: 0,57 l/mil

 ?+  Bränslesnål och superflexi-
bel bil som trots det lilla forma-
tet rymmer fyra vuxna eller två 
personer och en rejäl laddning 
bagage. Driftsäkerheten är på 
normal Honda-nivå, alltså myck-
et hög. Bilprovningen har inget 
allvarligt att anmärka på.
_-  Litet utbud på begmarknaden 
håller uppe priset. Bilen finns i 
några väldigt udda kulörer, und-
vik dessa och satsa på en mer 
normal färg ñ lättare att sälja 
vidare då. 

Ford Fiesta -03
Motor: 1,4i bensin
Förbrukning: 0,64 l/mil

 ?+  Mycket körtrevlig småbil 
som på senare år även är ett 
pålitligt bygge. Ägandekostna-
derna är låga även om förbruk-
ningen inte är superlåg. En av 
de rymligaste i sin klass då det 
begav sig.
_-  Äldre bilar än -02 ska du und-
vika, de fastnar ofta i Bilprov-

ningens nät. Rostiga bromsar 
bak är vanligt fjädringen får fler 
anmärkningar än snittet. Avgas-
systemet kan vara aktuellt att 
byta, korta körsträckor går hårt 
åt rören.

Hyundai Getz -05
Motor: 1,3 bensin
Förbrukning: 0,57 l/mil

 ?+  Många går förbi en bil som 
Getz utan se den. Och det beror 
inte bara på storleken, bilen är 
anonym, men icke desto mindre 
en driftsäker och rymlig och eko-
nomisk småbil. Bra prisnivå.
_-  Antisladd standard först 
2006, men fyra stjärnor i Euro 
Ncap (-04) är okej. Dyra reserv-
delar är ett aber, kamremsbyte 
ska göras var 9 000:e mil. Bil-
provningen anmärker ofta på 
positionsljus.

Citroën C3 -04
Motor: 1,4 bensin
Förbrukning: 0,63 l/mil

 ?+ Ovanligt bullig form gör att 
C3 skiljer ut sig från övriga små-
bilar. Den höga takhöjden ger 

väldigt trevlig rymdkänsla och 
även på längden är bilen rymlig. 
Andrahandsvärdet är klart bättre 
än Citroëns rykte.
_- Driftsäker kan man inte kalla 
denna fransos. Citroën har åt-
gärdat felen under åren och upp-
daterat programvara till motor 
och tankmätare med mera. Men 
Bilprovningen anmärker på spin-
delled, styrled, bromsar, fjädring 
och strålkastare.

Mini Cooper -02
Motor: 1,6 bensin
Förbrukning: 0,57 l/mil

 ?+  Väldigt populär charmknutte 
med högt pris men också högt 
andrahandsvärde som gör tota-
lekonomin hållbar. Positivt är att 
Mini är rolig även med minsta 
motorn.
_- Har du behov av utrymme så 
glöm Mini, bilen gör själ för sitt 
namn med minimalt bagage och 
baksäte, dock okej fram. Bilprov-
ningen anmärker ofta på brom-
sar, handbroms, styrleder och 
strålkastare. Lagerfel i växellåda 
förekommer också, lyssna efter 
ett molande ljud.

5 x småbil

Honda Jazz. Hyundai Getz 1,3.

Ford Fiesta 1,4. Mini Cooper.Citroën C3 1,4.

Att köpa en begagnad bil på auktion är 
kanske inte i första hand något för den som 
inte kan skilja en Volkswagen från en jeep. 
Men den som har lite bilkunskaper i ba-
gaget kan göra en bra affär.

Störst i Sverige på bilauktioner är Kvarndam-
men som årligen säljer över 10 000 begagnade 
bilar. Bilarna är t ex tjänstebilar från finansbolag 
eller stora företag, kronofogden och konkursför-
valtare.

All försäljning sker numera via inter-
net, varje fredag läggs kommande 
veckas auktionsobjekt ut på sajten. 
Alla bilar som säljs testas och be-
siktigas i förväg, och är värderade 
av en värderingsman. Grundin-
formationen inklusive upptäckta 
fel om slitna bromsar, skramlande 
avgasrör och annat finns att läsa på nä-
tet. Den som vill se den kompletta varude-
klarationen eller provköra bilen i förväg måste 
däremot ta sig till den av Kvarndammens anlägg-
ningar där bilen finns.

Senaste 24 timmar efter avslutad auktion kon-
taktas köparen av bilen, och ett avtal upprättas. 
Oftast ska bilen hämtas inom fem arbetsdagar, och 
glöm inte att det tillkommer en inropsavgift på 
2 800 kronor. Konsumentköplagen gäller, dvs säl-
jaren är ansvarig för fel som fanns före köpet, och 
köpet avslutas först när auktionsvinnaren godkänt 
bilen. Det finns också möjlighet att köpa en bil-
garanti för oförutsedda reparationskostnader för 
vissa bilar som är yngre än tio år.

Läs mer: 
S www.kvd.se

Fler bilauktionssajter
S www.netbil.se
S www.autorola.se
S www.fordonskammaren.se

Källa: Kvarndammens Bilauktioner AB

Ropa in bilen på nätet

S www.blocket.se
Enorm bil-
marknad för 
privatpersoner, 
här samlas så-
väl säljare som 
köpare. Bra 
sajt inte minst 
för att få koll 
på prisläget.

S www.bytbil.com
Stor sajt med 
2 200 hand-
lare och fler 
än 100 000 
nya fordon.

Informa-
tion om näs-
tan samtliga 
bilmärken, 
modeller och 

versioner som finns att köpa i 
Sverige. Data, priser och bilder. 
Här kan du lätt jämföra handlar-
nas utbud och priser.
 
S www.bilpriser.se
Erbjuder 
privat personer 
och företag 
marknadens 
bredaste 
 utbud av 
trovärdiga 
fordonsvärde-
ringar.

S www.begbilguiden.
bilprovningen.se
Vilka starka sidor och svaga 
punkter har en viss bilmodell?  
I Bilprovningens begbilguid 
finns besiktnings resultat, bil-

ägares omdö-
men, bränsle-
förbrukning, mil-
jöklass, resultat i 
krocktester, cirka-
priser m m.

Databasen 
innehåller de 
mest sålda 
 bilarna från 1994–2006.

S www.konsument-
verket.se
Här får du 
tips och råd 
inför ditt kom-
mande  bilköp 
liksom kloka 
råd om garanti, 
provkörning, 
 köpekontrakt 
och betalning.

5 x sajter
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Volvo V70 -05
Motor; 2,4 bensin
Förbrukning: 0,88 l/mil

 ?+ Kombibilar-
nas kombibil 
är V70 och 
modellen som 
byggdes mellan 
2000 och 2007 
är en riktigt bra 
familjebil. Praktisk, säker och su-
perbekväm och riktigt brett baga-
gerum. Stort utbud av välutrus-
tade objekt. Dieselbilar är dyrare.
_- Minus för bränsletörsten och 
driftsäkerheten; Bilprovningen 
anmärker ofta på spindel- och 
styrleder och hjullagren behöver 
ofta bytas oftare än normalt. 

Ford Mondeo -05
Motor: 2,0 bensin
Förbrukning: 0,85 l/mil

 ?+ Är det mesta möjliga utrymme 
för minsta möjliga peng du är ute 
efter ligger Mondeo bäst till. Re-
jäla stolar fram och gott om plats 
och bekvämt även bak samt ett 
gigantiskt bagageutrymme. Kul 
att köra också.

_- Handbroms och styrleder är 
det som Bilprovningen oftast hit-
tar fel på. Kolla efter rost i dörrar, 
många har bytts på garanti. De 
första dieselmotorerna gick sön-
der med dyra reparationer som 
följd.

Opel Vectra -07
Motor: 2,0T bensin
Förbrukning: 0,86 l/mil

 ?+ Vi väljer en nästan ny Vectra 
och betalar knappt 140 000 kro-
nor, väldigt mycket bil för pengar-
na, nybilsgaranti kvar i vissa fall. 
Långsmalt bagagerum, gigan-
tiskt utrymme i baksätet och en 
trevlig turbomotor från Saab. 
_- Äldre bilar har problem med 
både spindelleder, styrleder och 
bromsrör. Men på senare år syns 
inga tecken på sådan problem. 
Fel på klimatanläggning förekom-
mer och är dyrt att reparera. 

VW Passat -05
Motor: 2,0 diesel
Förbrukning: 0,57 l/mil

 ?+ Dieselmotorn på 140 hästar 
fick partikelfilter -05 och är snål 

och stark. 2005 är också året för 
nya Passat, en väldigt trevlig bil 
som precis som Golf vinner tester 
tack vare sitt höga betyggenom-
snitt. Utmärkt alternativ till V70.
_- Äldre bilar dras med spindel-
ledsproblem och anmärkningar 
på bromsledningar. Dieselbilarna 
får generellt mer anmärkningar 
än bensinvarianterna. Trassel 
med centrallås och fönsterhissar 
samt kassa tändspolar är vanligt.

Audi A6 -03
Motor: 2,4 V6 bensin
Förbrukning: 0,99 l/mil

 ?+ En lyxversion av Passat kan 
man säga. A6 ger kassaskåps-
känsla och är mycket stabil på 
vägen. Från -04 är den även en 
riktigt kul bil att köra men fortfa-
rande en bekväm milslukare och 
en hygglig lastare.
_- Mittenplatsen bak är väldigt 
obekväm, bilen passar bäst för 
fyra personer. Undvik sportchassi 
och stora fälgar om du är mån 
om komforten. Äldre bilar håller 
inte lika hög driftsäkerhet som 
kvalitetskänslan får en att tro, och 
A6 är dyr att laga.

5 x kombi

BEGBIL-GUIDEN

Funderat på att köpa en ny men begagnad bil?
Då är tiden helt rätt. Just nu är det köparens marknad och 

utbudet av bilar är stort, både hos bilhandlarna och 
på privatmarknaden.

Samtidigt har priserna sjunkit och förutspås fort-
sätta neråt en bit till.

Aftonbladets bilreporter Martin Ström har valt ut 
25 bra begköp i fem bilklasser.

25 bästa begbil-köpen

Martin Ström.

Volvo V70.

Rickard Gustafsson och Stefan Boronkai på motormännen visar Aftonbladet hur en kontroll går till. 

4  Det finns alltid en risk att göra en dålig  affär 
när man köper en begagnad bil. Handlar du 
av en privatperson kan det också bli trassligt 
om du på grund av ett fel vill ångra köpet. Att 
testa bilen före köpet ger trygghet och koll på 
eventuella problem. Både Bilprovningen och 
Motormännen gör tester.

4  Motormännens testcenter finns på 14 
 platser i landet och ett M-test kostar 1 600 
kr.  Mer omfattande tester kostar mer pengar. 
Även bilprovningen har ett test för begagnade 
bilar, en så kallad ”Bildiagnos”, som utförs 
vid de flesta bilprovningar, tar en timme och 
kostar 1 000 kronor. Ett test utförs på flera 
punkter i bilen. Bromsar, läckage, motorn och 
insidan av bilen kontrolleras. Ägaren får sedan 
ett protokoll som berättar om bilens kondition 
och skick.

Läs mer vad testerna omfattar: 
S www.motormannen.se 
S www.bilprovningen.se

Kontrollera bilen hos ett proffs

Avgastest hos motormännen.

Stefan Boronkai kollar att hjulen sitter rätt. 
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Kontrollera motorn så 
att det inte finns något 

läckage. 
✔

Kolla i expansions-
kärlet för kylarvätskan 

så att det inte finns olja i 
kylvätskan vilket skullen 
kunna tyda på fel på topp-
lockspackningen.

✔

Bromsarna  
– ”bromsskivorna 

är ofta rostiga bak ”
✔

För-
sök  

att alltid  
ha tillgång 
till en lyft 
som finns 
på många 
bensin-
mackar.

✔
Kolla upp 
om det är 

kamrem  eller 
kamkedja – 
”vid kamrem 
kontrollera inter-
vallen för byte av 
denna och om 
det finns uppgif-
ter på att denna 
kan vara bytt”.

✔

Det finns vissa bassaker man rätt lätt kan kontrollera själv 
som spekulant på en begagnad bil. Här är grundtipsen 
från Rickard Gustafsson på  Motormännen.

Kolla det här innan du bestämmer dig

Känn på hjulen 
sidledes och  höjd-

ledes så att det inte 
finns något glapp.

✔

Kolla alla vätskenivåer, 
de bör ligga på max.✔

UTVÄNDIGT

INVÄNDIGT

. Kontrollera växel-
lådan efter läckage.✔

Kolla olje-
stickan 

och i oljepåfyll-
ningslocket så 
att det inte finns 
några missfärg-
ningar (gråa), 
kan tyda på 
till exempel fel 
på topplocks-
packningen.

✔

Starta bilen  
och lyssna  

efter missljud,  
”typ skrammel  
eller tickande ljud”.

✔

GRUNDKOLL

Kolla så att 
klädseln 

inte har en  
massa skador.

✔

Titta på 
bilbälten 

och kontrollera 
funktionen på 
alla.

✔

Kontrollera 
alla reglage 

så att allt verkar 
fungera, som  
elstolar, el-bak-
ruta, luftkondi-
tioneringen etc.

✔

Lyft på 
gummi-

mattorna och 
titta efter fukt  
– ”om det är 
fuktigt/blött så 
kan det tyda på 
något läckage”

✔

MOTORN

Titta i serviceboken – har 
bilen servats alla tillfällen?✔

Provkör  
bilen  

noggrant.
✔
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Kryp in under bilen och leta efter läcka-
ge, rost och slitna bromsar.
Just under bilen finns de vanligaste fe-
len hos en begagnad bil.

Vid en vanlig besiktning kontrolleras bilen på 
15 punkter. Hos Motormännen testas 150-200 
punkter på bilen.

– Det handlar om att få veta vad man köper. 
Det är även ett bevis för en säljare att bilen är 
bedömd av en opartisk person, säger Rickard 
Gustafsson, platschef på Motormännens test-
center i centrala Stockholm.

I alla tider, men speciellt i kris tider när pri-
serna sjunker, är begagnade bilar 
populära. Efter boendet är bilen den 
näst största utgiften i ett hushåll. Ett 
test hos exempelvis Motormännen 
ger ett intyg på bilens kondition och 
skick.

– I grunden är olika modeller uppbyggda på 
olika sätt. Men de ömma punkterna på bilar är 
oftast desamma, säger Rickard Gustafsson.

Testar en Audi
I dag är det dags för en Audi A4, årsmodell 1996, 
att synas. Testet börjar med en provkörning, där 
bromsarna och lamporna kollas. Sedan mäts ut-
släppen i avgaserna, viktigt i miljötider.

Audin är godkänd – så här långt.
Med ett diagnosavläsningssystem scannas 

sedan hela bilen, batterispänning och tempe-
raturgivare m m kontrolleras. Det är detaljnivå 
när motorn öppnas. Är det vatten i bromsvät-

skorna? Hur många minusgrader klarar kylar-
vätskan?

Granskar insidan
Tekniker Stefan Boronkai fortsätter inne i 

 bilen och synar instrumentpanelens funktioner: 
fungerar dimljus, airbag, varningsblinkers?
Och inredningen?
– Om man betalar 150 000 kronor ska ju 

även inredningen vara schyst. Men kostar bilen 
20 000 kronor kan det finnas skador på kläd-
seln, säger rådgivare Rolf Lööw.
Vad är det bästa tipset?

– – Om köparen har möjlighet 
att titta under bilen så är det bäst, 
för då kan de upptäcka rost, läckor 
och fel på bromsarna..

– Allmänskicket är helt klart det 
viktigaste. Men det är ju svårt att se 

småskavanker som man åker på att fixa sedan, sä-
ger Rickard.

En privatperson som ska göra en bedömning 
bör titta på årsmodellen och mätarställningen. 
En fyra år gammal bil som gått 25 000 kilometer 
är ofta bättre än en helt ny bil som gått 100 000 
kilometer.

– Vi är helt enkelt hårdare mot en nyare bil än 
en äldre. Ju finare bilen är utvändigt desto lät-
tare luras ögat. Även om motorn ser hel och ren 
ut så kan till exempel bromsarna vara trasiga.

Tvärtom kan det också vara. En smutsig bil 
behöver inte vara i dåligt skick.

Marika Johansson

Testa bilen innan köpet

En ny bil kan 

en gammal
vara sämre än

5 x vanligaste felen
Var grundlig
Om möjligt – hissa upp bilen så 
ser du felen lättare.

Kolla bromsarna
Finns det rostiga bromsar fram 
eller bak?

Titta under bilen
Finns det rost eller oljeläckage 

under bilen? Tänk på att en smut-
sig bil kan vara hur bra som helst.

Kolla oljans färg
Lyft på locket till oljan. Är den 
svart? Bra. Är den ljusbrunt? 
Varning, det kan betyda att det 
läcker in vatten.

Titta och känn
Kolla helheten. Leta efter buck-
lor, skador etc på utsidan. Titta 
och känn igenom insidan.

4  Två miljoner begagnade 
bilar säljs varje år i Sverige. 
Här är knepen för att du 
ska slippa köra hem med 
en rishög.

Saab 9-3 -04
Motor: 1,8t bensin
Förbrukning: 0,81 l/mil

 ?+ Tänker du köpa en körglad, 
säker och snygg mellanklassbil 
bör du överväga Saab 9-3. Sedan 
uppdateringen 2002 har bilen bli-
vit riktigt bra och Bilprovningen 
har inget att anmärka på. 1,8t-
motorn går snålt om man kör 
lugnt och är tillräckligt stark.
_- Felfri är den inte trots hög drift-
säkerhet. Liksom flertalet bilar 
idag drabbas även 9-3 av elektro-
nikstrul, men det rör mestadels 
tidiga årsmodeller. Mekaniska fel 
som skramlande stötdämpare 
och kärvande handbroms före-
kommer.

BMW 3-serie -03
Motor: 2,2 bensin
Förbrukning: 0,96 l/mil

 ?+ Visst lockar det med en BMW, 
i alla fall en några år gammal med 
mer human prisnivå. Gamla ka-
rossen är dessutom riktigt snygg. 
Kul att köra, bekväm att åka i och 
med trivsamma och relativt snåla 
motorer.

_- Glapp i spindelleder är vanligt, 
mindre vanligt är ryckig gång 
på grund av kärvande gasspjäll 
samt att fläkten får frispel eller 
inte blåser någon luft alls. Klent 
tilltagna utrymmen är också en 
minuspost.

Toyota Avensis -03
Motor: 1,8 bensin
Förbrukning: 0,74 l/mil

 ?+ Avensis är ett tryggt köp ur 
många aspeketer. Priset kan kän-
nas högt men andrahandsvärdet 
hålls upp av en god anledning 
ñ bilen håller ihop osedvanligt 
väl. Dessutom har en nyare Aven-
sis kvalitetskänsla invändigt.
_- Skrammel är inte vanligt men 
om det uppkommer så beror det 
med stor sannolikhet på en lös 
värmeskyddsplåt. Dålig radio-
mottagning fixar verkstaden ge-
nom att byta ut mottagaren.

VW Golf -04
Motor: 1,6 bensin
Förbrukning: 0,72 l/mil

 ?+ År 2004 kom den femte gene-
rationen VW Golf, en riktigt bra 

bil som hittills har visat sig tåla 
tidens tand mycket väl. Bilprov-
ningen har inget att anmärka på. 
Det bäst med Golf är att man trivs 
från första stund i bilen, väldigt 
homogen.
_- Några svaga kort är dörrlis-
terna som kan läcka både vatten 
och generera vindbrus. Brom-
sarna bör underhållas regelbun-
det men VW-verkstäderna kan 
inte alltid ge den servicenivå man 
kräva.

Mazda 6 -03
Motor: 2,3 bensin
Förbrukning: 0,89 l/mil

 ?+ Körglad, driftsäker, rymlig och 
rätt proper för att vara en japansk 
bil. I så positiva ordalag kan man 
beskriva îsexanî utan att över-
driva det minsta. Finns både som 
sedan, kombi och kombikupé.
_- Den här trevliga familjebilen 
har i princip bara ett allvarligt 
problem ñ högt kupébuller. Ta ut 
bilen på en rejäl provkörning, inte 
bara runt kvarteret, och hör om 
du störs av det. Rost i bakskär-
mar har förekommit men verkstä-
derna håller koll på problemet.

5 x mellanbil

Toyota Avensis 2,0.

VW Golf.

BMW 3-serie.

Saab 9-3

Mazda 6.

Fler bra köp S
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För bra för att vara 
sant?
Superbilen till det superlåga pri-
set har antingen något större, 
osynligt fel, finns inte alls eller 
tillhör inte säljaren.

Annat namn i registret
När du kollar bilen i bilregistret är 
den registrerad på någon annan 
än säljaren. Tro inte på förkla-
ringar om bröder, kusiner eller 
ogifta mostrar. Att köpa något 
”i god tro” går inte längre, vilket 
betyder att den som köpt en stu-
len bil kan förlora både bil och 
pengar.

Märkliga förslag
Konstiga byten, förskottsbetal-
ningar, udda leveransvillkor - 
hitta en annan bil att köpa, risken 

är annars stor att du 
blir lurad någonstans 
på vägen. Även den 
som säljer sin bil bör 
se upp för konstiga 
 affärsupplägg.

Många 
ägare?
Har bilen bytt ägare 
många gånger trots 
att den inte är spe-
ciellt gammal så se 
upp. Kontakta gärna 
tidigare ägare, de kan 

ofta bidra med intressant infor-
mation.

Är bilen betald?
Det är olagligt att 
sälja en bil innan den 
är helt betald. Om 
bilen är köpt på kre-
dit av en tidigare 
ägare och inte är 
fullbetald, löper du 
stor risk att behöva 
lämna tillbaka bi-
len eller betala den 
en gång till. Kolla 
med Trafikregistret 
och begär att få se 
kvitto. Eller ta kon-
takt med tidigare 
ägare och kolla att 
det inte finns nå-
gon skuld kvar.

5 x varningar
4  Det finns fällor att gå i 
när man köper en begag-
nad bil privat. Lär dig se 
varningstecknen.

Välj försäkring
Generellt finns tre olika basför-
säkringar:

Trafikförsäkring är obligatorisk 
enligt lag. Den ersätter person- 
och/eller sakskador du vållat 
med bilen.

Halvförsäkring innehåller 
förutom trafikförsäkring även 
stöld-, brand-, glas-, maskin- och 
rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring är en halvförsäk-
ring + vagnskadeförsäkring som 
täcker skador på bilen vid t ex en 
krock eller skadegörelse.

Vad kostar den?
Försäkringskostnaden ska du 
räkna in när du gör din bilkalkyl. 
Bilmärke, årsmodell, var du bor i 
landet, körsträcka, din ålder etc 
påverkar hur hög försäkringspre-
mien blir.

Jämför bolag
Ta kontakt med flera försäk-
ringsbolag och jämför premien 

(priset) på försäkringen du är 
 intresserad av – det kan skilja 
stora summor mellan bolagen. 
Att samla flera försäkringar (som 
både hem- och bil) i ett och sam-
ma bolag ger ofta rabatt. 

Betala rätt
Varje månad, varje halvår, helår, 
autogiro…. En del bolag premie-
rar såväl helårs- som autogiro-
betalningar, glöm inte att kolla 

skillnaden och se vilket du tjänar 
bäst på.

Ta hjälp av nätet
Flera försäkringsbolag lämnar 
offerter via nätet. Men ett par 
sajter erbjuder också möjlighe-
ten att direkt jämföra flera bolag 
med varandra:
S  www.compricer.se
S  www.konsumenternasfor-
sakringsbyra.se

5 x försäkring

Jämför försäkringar – priserna kan variera kraftigt mellan bolagen.

Toyota Prius.

Ford Focus Flexifuel -03
Motor: 1,8 etanol/bensin
Förbrukning: 0,69 l/mil

 ?+ Första miljöbilen (kom redan 
2001) och idag den billigaste 
på begmarknaden. Fokus ligger 
på körglädje och styrningen ger 
massor av känsla. Utrymmena 
är det heller inget fel på och mo-
torn känns pigg.
_- Ryckig motorgång kan bo-
tas genom att köra på en tank 
bensin. Avgassystemet håller 
inte så länge, stötdämparna och 
bakhjulslagren likaså. Läckage 
från servopump förekommer. 
Kolla efter rost på dörrarnas ne-
derkant.

Toyota Prius -05
Motor: 1,5 bensin/el
Förbrukning: 0,43 l/mil

 ?+ Den enda vettiga elhybridbi-
len på begmarknaden är Prius. 
Riktigt låg förbrukning kan 
uppnås om man kör snällt och 
vid enbart eldrivning är färden 
knäpptyst. Kul! Driftsäkerheten 
är löjligt hög, inga batterier har 
bytts i Sverige ännu.

_-  Finns inte mycket att klaga 
på. Bilprovningen anmärker på 
bromsar, annars inget. Möjligen 
kan man önska bättre komfort 
och mer underhållande köreg-
enskaper.

Volvo V50 Flexifuel -06
Motor: 1,8 etanol/bensin
Förbrukning: 0,73 l/mil

 ?+ Körglad och körtrygg mindre 
familjekombi som köps för strax 
över 100 000 kronor idag. Eta-
nolmotorn räcker till och bilen 
är kul att köra trots begränsad 
effekt. Riktigt stort utbud på be-
gmarknaden.
_- Utrymme är inte bilens star-
kaste sida och den korta räckvid-
den på etanol är en begränsande 
faktor. Driftsäker kan man inte 
heller kalla V50, mycket elektro-
nikstrul har drabbat ägarna. Dä-
remot inga allvarliga mekaniska 
bekymmer.

Volvo V70 Bifuel -06
Motor: 2,4 gas/bensin
Förbrukning: 0,88 l/mil

 ?+ Praktisk och säker familjebil 

med stort och brett bagageut-
rymme. Möjligheten att välja gas 
ger låg bränslekostnad och vid 
brist på gasmackar går det ut-
märkt att köra på bensin. 
_-  Glapp i framvagn rör främst 
kränghämmare och spindelleder. 
Hjullagerfel och ej fungerande 
bakluckelås samt diverse elfel. 
Gastankställena är få och utbu-
det av begbilar är begränsat.

Saab 9-5 Biopower -05
Motor: 2,3t etanol/bensin
Förbrukning: 0,92 l/mil

 ?+  Saab 9-5 är en av de säkraste 
bilarna både i krocktest och i 
verkliga olyckor. Biopower är 
också stark och bekväm. Drift-
säkerheten är bättre än V70, 
Bilprovningen anmärker bara på 
strålkastare och blinkers. Utbu-
det är enormt, välj en fin bil och 
pruta.
_-  Bilen är en äldre konstruktion 
vilket märks på det lilla bagage-
utrymmet och de något sävliga 
köregenskaperna. Problem som 
förekommer är trasig tändkas-
sett på äldre bilar samt snabbt 
utslitna stötdämpare bak.

5 x miljöbil

Volvo V70 Bifuel.

Saab 9-5 Biopower. Ford Focus Flexifuel.Volvo V50 Flexifuel.

Fler bra köp S
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Fråga, fråga, fråga
Säljaren är den bästa informa-
tionskällan. Fråga om allt, gärna 
innan du åker och tittar på bilen 
för att slippa titta på en rosthög 
du inte vill ha. Hur är motorn, 
däcken, utsidan, insidan? Be säl-
jaren mejla fler bilder.

Provkör och testa
När du provkört bilen och fortfa-
rande vill köpa, test den. Bilprov-
ningen och Motormännen gör 
tester av begagnade bilar som 
är långt mer omfattande än en 
vanligt bilbesiktning. Klok inves-
tering, speciellt om du köper en 
dyrare bil. Ett M-test kostar från 
1 600 kr, Bilprovningens bildiag-
nos kostar 1 000 kronor. 

Se artikel på sid 8-11.

Skriv kontrakt
På konsumentverkets sajt 
finns ett förslag till köpekon-
trakt –  använd det. Skriv in 
allt i avtalet som säljaren och 

du kommer överens om, står 
det inte i avtalet gäller det inte. 
Exempelvis har du ingen ånger-
rätt om ni inte kommer överens 
om detta och skriver in i den i 
avtalet.

Befintligt skick
Begagnade bilar köps oftast i 
”befintligt skick”, dvs din under-
sökningsplikt som köpare är 
stor och går bilen sönder efter 
du köpt den får du stå för repa-
rationen. Men det betyder inte 
att säljaren har rätt att ljuga eller 
tiga om större fel. Däremot är 
det generellt svårt att bevisa att 
säljaren kände till ett fel. 

Betalning
Kontant betalning är vanligast, 
men en postväxel kan vara ok, 
det bestämmer säljare. Se till 
att du får fordonshandlingarna 
genast köpet är genomfört. Och 
glöm inte att försäkra bilen ome-
delbart!

5 x när du köper privat
Ta alltid reda på vem som 
äger bilen och vem den 
är registrerad på. Så här 
gör du:

4  Ring Transportstyrel-
sens (tidigare trafikregist-
ret) servicetelefon: 0771-
14 15 16. 

4   Skicka sms med regist-
reringsnumret till 71456. 
Svaret kommer omgående.

4  På nätet kan du få tek-
nisk infor-
mation 
om bilen, 
men inte 
namnet 
på ägaren:

S www21.
vv.se/for-
donsfraga/

Köpekontrakt. 

Hur ska bilen 
användas?
Det är smart att skaffa en bil 
anpassad både till behoven och 
plånboken. Så börja med att sva-
ra på frågor som: Vad ska bilen 
användas till? Köras långt eller 
kort? Vad får den kosta? 

Storleken har 
betydelse
Köp inte större bil än nödvän-
digt. Hur många ni är i familjen 
och vilka som ska köra bilen är 
något att ta med i beräkningen 
när du väljer modell.

Långt eller kort?
Ta även med i beräkningen om 
man kör långt eller kort, ofta eller 
sällan, och om man ska skjutsa 

barn eller kanske djur i bilen. Är 
man helt beroende av att bilen 
alltid fungerar krävs kanske en 
större investering.

Prisläge
Bestäm helst prisläget innan 
shoppingturen. Om du köper en 
stor bil eller en bil med starkare 
motor, blir kostnaderna för skatt, 
försäkring och bränsle högre. 
Allt fler bilar som går att köra på 
alternativ till bensin och diesel 
går att få tag på som begagnade.

Speciell 
utrustning
Är det viktigt att bilen 
är utrustad med nå-
got särskilt så ha med 
även det i beräkningen. 
 Behövs dragkrok för 

båten eller släpvagnen? Djupt 
bagageutrymme där barnvagnen 
får plats?

5 x välj rätt bil

Audi A6 2.4 Avant (177hk)  317 000  180 600  163 200
BMW 325i Touring (218hk)  319 000   206 700  189 300
BMW 525i Touring (218hk)  381 000  226 400  209 000
Citroen C5 2.0 (140hk)  193 000  121 000  104 300
Ford Mondeo 2.0 (145hk)  213 000  125 000  108 000
Mercedes E200T Kompr (163hk)   383 000  217 100  198 900
Peugeot 407 SW 2.2 (160hk)  210 000  135 300  119 600
Saab 9-5 2.3t (185hk)  278 000  139 000  121 000
Toyota Avensis 2.0 (147hk)  230 000  149 400  134 100
Volvo V50 2.4 (140hk)  244 000  139 500  124 200
Volvo V70 2.4 (140hk)   261 000  155 000  141 000
Volvo XC70 2.5T (210hk)  355 000   210 100  192 700
VW Passat 2.0 FSI (150hk)  236 000  150 500  135 600

Kombi (2006)  Nypris                        4  000  mil               8  000  mil

4 Priset är vad en konsument för-
väntas betala för bilen när det är 
”prutat och klart” – de skiljer sig 
alltså från ett begärt pris.

4 Nypriset är vad bilen kostade i 
grundutförande. Beg.priset är inkl 
det vanligaste utrustningpaketet 
(ex business).

4 Priserna utgår från 36 månader 
gamla bilar, årsmodell 2006, och 
60 månader gamla bilar, årsmo-
dell 2004.

4 Prislistan är från januari 2009.

4  Vill du värdera en bil av annan 
årsmodell, antal mil eller modell, 
gör detta på: 
Swww.bilpriser.se

Hur mycket kommer din nya, begagnade bil att kosta?
Ska du köpa en billig bil blir prislappen oftast lägre om du handlar pri-

vat. Men nyare bilar i högre prisklasser kan vara motiverade att köpa hos 
en bilhandlare, som normalt lämnar tre månaders garanti, ibland mer.

 Prislistan på de här sidorna är den riktprislista för begagnade bilar 
som bilhandlare använder, den s k vita listan.

Här är bilhandlarnas priser

1. Köp gärna begagnat. En 
helt ny bil tappar mest i värde 
de första åren, upp mot 50 
procent.

2. Läs på! Innan du slår till: 
Kontrollera om bilen testats 
(om inte, överväg att testa 
den), vad försäkringen kom-
mer att kosta och vad det kos-
tar att finansiera bilen.

3. Se till att serviceboken är 
korrekt ifylld. När gjordes se-
naste besiktningen? Är vinter- 

och som-
mardäck i 
bra skick?

4. Våga 
pruta! Det 
är köparens 
marknad 
just nu. 

5. Det finns många ställen att 
köpa begagnat. Hos en bil-
handlare, på blocket.se eller 
på bilauktion hos:
S www.kvd.se. 

Mathias Björkman, vd på Bilpriser.se, ger sina bästa tips 
inför bilköpet.

5 x tips till dig som ska köpa

Mathias 
Björkman.

Fler priser S
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redaktion

113 56. Det har gått över tjugo år, men det telefon-
numret glömmer jag aldrig. För jag slog det ett par 
gånger i veckan i flera års tid.

Var det inte det ena så var det det andra. El-fel. 
Motorn startade inte. Hydrauliken krånglade.  Eller 
rost. Den galopperande rosten var nog det mest 
tröstlösa.

Men mest spektakulärt var när vänster bakhjul 
lossnade. Problemet var inte illa åtdragna hjulbultar 
utan ett felmonterat hjullager. Hjulet gav sig iväg i en 
högerkurva inför ett gäng åskådare. Så 
det var inte helt bortkastat.

Men den dagen funkade hydrauliken 
som den skulle. Så det var bara att slänga 
in hjulet med sitt halva hjullager i skuf-
fen, hissa upp bilen på högsta läget och 
köra vidare.

Jo, dom är så Cittrorna, man kan köra med ett bak-
hjul borta.

Det var en DS 21 Electronique. En tidig 1970-ta-
lare som var tjugo år före sin tid. Men som rostade 
fortare än någon annan bil på jorden. Stans Citroën-
handlare hade den i hallen, skinande mörkt blå. 
 Stilig. Oemotståndlig.

Jag älskade den! Även sen alla fel började visa sig.
Och höll med Citroën-handlarens verkstad liv i 

den lite för länge. Det blev riktigt dyrt. Ja, det gick så 
bra (för verkstaden) att ägaren passade på att flytta 
och bygga nytt en bit utanför stadskärnan. Och jag 
vet att det var jag som finansierade bygget.

Till slut insåg jag att bilen var bortom all räddning. 
Vad gjorde vi då? Köpte en Volvo, en japan, en VW 

eller något annat pålitligt? Nej, vi köpte en Cittra till. 
Av samme Citroën-handlare. En ett år gammal CX 
kombi. För nu behövdes det utrymme. Och med 
nästan nya bilen skulle bilägandet bli problemfritt.

Men att en ny bil kunde ha så många problem, 
vara så svårstartad och rosta så exceptionellt snabbt 
är en gåta.

Jag vet inte hur mycket vi reparerade på den bi-
len, men vi hann byta rostiga rambalkar och nästan 

alla karossdelar en gång, baklucka två 
gånger(!), och även taket höll på att rosta 
bort när vi till slut blev av med bilen.

Men märkligast var nog när bilen tvär-
dog på en landsväg i Frankrike.

Det tog ett par timmar innan vi fick tag 
i en bärgare som började med att fråga om vi hade 
bensin i tanken.

– Idiot, tänkte jag, men sa: Nästan halv 
tank.

Men bärgaren fyllde i fem liter 
och sen startade bilen direkt.

Tja, till och med soppamätare 
kan lägga av.

Om jag lärde mig något? Ja, att 
inte ge upp!

Det vill säga, vi bytte verkstad. 
Men inte märke.

Och familjens nuvarande Citt-
ror går genom besiktningen utan 
anmärkning varje år och nya Citt-
ramekens nummer har jag  inte ens 
brytt mig om att lära utantill.

Ja, det gick

verkstaden)
 så bra (för 

Robert Collin.

Testa bilen, sid 8

En lång och kostsam kärlekshistoria

25 bästa beg-bilköpen, sid 12 Prislista, sid 17

Miljöbilar (2006)
Fiat Punto 1.2 Bi-Power (60hk) 165 000    91 000    82 000
Ford Focus 1.8 Flexifuel 5dr (125hk) 160 000 108 200    94 600
Honda Civic 1.3 Hybrid (95hk) 238 000 149 000 135 000
Saab 9-5 2.0t Biopower kombi (150hk)  272 000 145 400 130 100
Toyota Aygo 1.0 VVT-i 5dr (68hk)  100 000    75 400    68 900
Toyota Prius 1.5 Hybrid (78hk) 276 000 171 800 155 200
Volvo V50 1.8F (125hk) 221 000 138 400 123 100
Volvo  V70 2.4 Bi-Fuel (140hk) 291 000 169 800 154 500
VW Golf IV 2.0 Bi-Fuel Variant (115hk) 225 000 136 000 124 000

 Nypris                        4  000  mil               8  000  mil

Småbilar (2004)
Citroen C3 1.4 (75hk) 110 000 62 100 54 000
Ford Fiesta 1.3i 5dr (70hk) 115 000 56 000 48 200
Hyundai Getz 1.3 5dr (82hk) 105 000 51 900 45 100
Opel Corsa 1.2 5dr (75hk) 120 000 59 300 53 600
Renault Clio II 1.2 16v 5dr (75hk) 113 000 60 100 54 000
VW Polo 1.4 5dr (75hk) 134 000 72 000 65 900

 Nypris                        4  000  mil               8  000  mil

Stadsjeepar (2006)
BMW X5 3.0i, E53 (231hk) 436 000 295 700 279 000
Honda CR-V 2.0 (150hk)   237 000 169 000 154 000
Hyundai Santa Fé 2.4 (146hk) 211 000 122 600 110 100
Mercedes ML350 (272hk)  529 000 322 900 303 100
Suzuki Grand Vitara 2.0 5dr (140hk) 219 000 139 100 123 000
Toyota RAV4 2.0 5dr (150hk)  226 000 159 200 142 500
Volvo XC90 2.5T (210hk) 411 000 244 000 225 600
VW Sharan 1.8T (150hk) minibuss 259 000 165 800 146 400
VW Touareg 3.2 V6 (241hk) 450 000 250 000 231 300

 Nypris                        4  000  mil               8  000  mil

Chevrolet Matiz 1.0 (66hk) 93 000 51 900 47 100
Citroen C2 1.4 VTR (74hk) 115 000 85 300 75 700
Ford Fiesta 1.4 5dr (80hk) 121 000 72 300 65 000
Ford KA 1.3 3dr (70hk) 85 000 49 700 45 900
Hyundai Atos 1.1 Comfort (63hk) 89 000 57 400 52 300
Mitsubishi Colt 1.3 5dr (95hk)  113 000 77 600 69 200
Nissan Micra 1.2 5dr (65hk) 115 000 67 800 61 600
Opel Corsa 1.2 5dr (80hk)   121 000 81 000 71 000
Peugeot 206 1.6 5dr (109hk) 122 000 88 300 80 600

Småbilar (2006)  Nypris                        4  000  mil               8  000  mil


