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Sikkerhet på rett vei

Med 125 drepte i trafikken gikk 2015 over i historien som året med fær-

rest trafikkdrepte siden 1950. Den gode tendensen fra 2014 vedvarte

dermed, og ble ytterligere forbedret. Dette er godt nytt for alle som fer-

des på norske veier, og det er en meget imponerende fasit når man ser

tallet i relasjon til antall biler og trafikkmengde den gang og nå!

Utforkjøringer og møteulykker sto sammen for to tredjedeler av antall

trafikkdrepte, noe som i seg selv gir en del signaler om hvor forsterket

sikkerhetsinnsats vil kunne gi størst avkastning i fremtiden. På samme

måte forteller det en historie når en fjerdedel av de omkomne var i alde-

ren 18-24 år, og at 93 av 125 var menn.

Statistikken gir ikke veldig klare svar på hva som i sterkest grad har bi-

dratt til den positive utviklingen, men sannheten er vel her, som så ofte

ellers, at mange enkeltfaktorer i sum har gitt en positiv utvikling. 

Det er ikke tvil om at flere kilometer firefelts vei gir færre møteulykker,

og at en generell heving av veistandard kan bidra til færre utforkjøring-

er. Det er all grunn til å heie på fortsatt satsing på veisektoren. Her er

man godt i gang, selv om vi ennå har svært mye ugjort. Likevel – alle

monner drar!

Riktig skilting, godt vintervedlikehold, opplæring i skolen og effektive

kontrollrutiner er alle enkeltfaktorer av betydning.

Likevel er det nok et spørsmål om det ikke er bilens teknologiske utvik-

ling som bør få den største delen av æren for at ulykkestallene utvikler

seg som de gjør. Avanserte systemer for både aktiv og passiv sikkerhet

– og ikke minst de mange og stadig mer effektive førerstøttesystemene

– har utvilsomt reddet svært mange liv. Ikke bare ved bedre beskyttelse

om ulykken skjer, men mest ved rett og slett å forhindre at den skjedde.

Etter hvert som stadig flere biler på veien har slike systemer, vil dette

gjenspeiles ytterligere i ulykkesstatistikken. 

Den menneskelige faktor er likevel fremdeles svært viktig for utvikling-

en videre, og vi gjentar derfor gjerne noe vi har minnet om gang på

gang: Når du kjører bil, så gjør dét! Alt for ofte ser vi at distraksjon er

ulykkesutløsende – tasting på mobiltelefon, innstilling av GPS under

kjøring, skråtitt på kart eller aviser, kaffedrikking og alskens andre

uvedkommende aktiviteter fører til farlige situasjoner, og i verste fall fa-

tale ulykker. 

Noen år frem i tid vil selvkjørende biler

føre til at trafikkulykker blir et nærmest

ikke-eksisterende fenomen. I mellomti-

den bør vi alle gjøre hva vi kan for å

bidra i samme retning!

Redaktør: Frank Williksen
www.nyttombil.no

Om vinteren skader 32 pro-
sent flere bilførere seg i trafik-
ken enn ellers i året. Det går
fram av en analyse forsik-
ringsselskapet If har gjort av
egen personskadestatistikk.

– Selv om det er de lite alvor-
lige skadene som øker mest, er
det også en økning på 15 pro-
sent for skader som krever sy-
kehusbehandling, sier lege Ma-
rit Krohg, leder for Ifs medisin-
ske avdeling innen personska-
der.

Møteulykke er den ulykkesty-
pen som har den største opp-
gangen. Antallet lite alvorlig
skadde bilførere mer enn fordo-
bles i møteulykker om vinteren.
Økningen er på 128 prosent.

De mer alvorlige skadene ved
denne typen ulykker øker med
63 prosent vinterstid, viser tal-
lene fra If.

– Ulykkene kan skyldes
mange forhold, men tallene ty-

der på at vi bilister kan bli enda
flinkere til å tilpasse fart og kjø-
restil til de norske vinterveiene,
sier Marit Krohg.

Førerskader øker
på vinterføre

– LEGO er en av verdens
største leketøyprodusenter, og
elskes av både barn og voksne
over hele verden, sier Joe Hin-
richs hos Ford. – Mange av oss
vokste opp med LEGO, så det-
te er et drømmeprosjekt for
mange av oss – også for våre
ingeniører.

Mustang-settet, som består
av 185 deler, inkluderer tidstav-
le og sjåfør. F-150 Raptor be-
står av 664 deler, inklusive en

velutstyrt garasje, tilhenger, et
«juletre» fra dragracerbanen
pluss et mannskap av Ford-ar-
beidere som vil sikre et første-
klasses resultat av innsatsen.

– Vi er virkelig imponert over
de nye LEGO-settene, sier Jill
Wilfert, visepresident for lisen-
siering og underholdning hos
LEGO. – Hver LEGO-Ford for-
teller en historie og kan absolutt
lekes med. Med disse nye set-
tene kan ungene virkelig få ut-

løp for sine ultimate bilfantasier,
sier hun. De kan gjennomføre
egne rollespill og bli LEGO- mi-
nifigurer som setter seg i noen
av verdens mest fantastiske bi-
ler.

Det danske LEGO-teamet ar-
beidet tett med Fords lisens- og
designteam for å utvikle alt fra
bil til emballasje og markedsfø-
ringsmateriell.

LEGO med to
Ford-ikoner for
barn i alle aldre
For barnet i oss
arbeider Ford med
LEGO for å bringe
racerbanens
spenning over på
stuegulvet med
Ford F-150 Raptor
og Ford Mustang
som LEGO bygge-
sett.



SETT SAMMEN DIN EGEN 
5-STJERNERS TILBUDSPAKKE

Velkommen til Hondadager 1.-20. februar

Spar inntil 38.000,-

SETT SAMMEN DIN EGEN 5-STJERNERS TILBUDSPAKKE

** Gjelder et normert årsforbruk av bilvask; 24 stk. «Diamant» bilvask. Dette vaskeprogrammet inkluderer forvask, skum, høytrykksvask, felgvask, pusseskinnsvask, underspyling, voks, 

polering, avrenning og tørk. Da har du en ren og fin bil det neste året, som øker totalopplevelsen ved bilholdet. Bilvask-kortet gjelder på alle Shell/7-Eleven-stasjoner i hele Norge.

* Ikke alle forhandlere har denne muligheten. Ta kontakt for mer informasjon.

• Dørterskelbeskytter **
• Sett med nettbrett-holdere **
• Frost- og solbeskyttelsesduk **
• Gummimatter og trau bagasjerom **
• Originalt takstativ **
• 1 års dekkhotell og hjulskift* **
• 1 års gratis vask** ***
• Metallic lakk ***
• Originalt avtagbart hengerfeste ***
• Defa Warm Up motor- og kupévarmer ***
• Packline takboks / skiboks ****
• Original Honda Krompakke ****
• Komplett sett vinterhjul ****

• Dørterskelbeskytter *
• Sett med nettbrett-holdere *
• Frost- og solbeskyttelsesduk *
• Gummimatter og trau bagasjerom *
• Originalt takstativ *
• 1 års dekkhotell og hjulskift* *
• 1 års gratis vask** ***
• Metallic lakk ***
• Originalt avtagbart hengerfeste ***
• Defa Warm Up motor- og kupévarmer ***
• Packline takboks / skiboks ****
• Original Honda Aeropakke ****
• Komplett sett vinterhjul *****

Eksempel:
Gummimatter (*) + Takstativ (*)+ Komplett sett vinterhjul (***) = *****

Asker og Bærum: Baker Østbysvei 19, Rud. Tlf. 67 15 12 40 www.skotvedt.no
Åpningstider: Man.-fre: 09.00-16.00. Tors: 09.00-19.00. Lør: 10.00-14.00

Stasjonsveien 40 v/Biltilsynet på Billingstad. Tlf. 67 49 48 00 www.autoelite.no
Åpningstider: Man-tors: 09.00-19.00. Fre: 09.00-17.00. Lør: 10.00-14.00
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Frank Williksen
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Foto: Christer Williksen

Citroën Grand C4 Picasso: 

Super familiebil
Grand C4 Picasso
er Citroëns tilbud
til bilkjøpere på
jakt etter en
funksjonell og
praktisk flerbruks-
bil med god plass.
I sin klasse er det
en av de beste; en
familiebil i topp-
klasse.

Det er mange gode grunner til
at denne bilen er en slik familie-
fulltreffer. 

Citroëns 7-seter har glimrende
innvendige plassforhold, med al-
ternative seteløsninger og flere
lure smårom til bortlegging av
ting man ikke ønsker skal ligge
synlig. Brukt som 5-seter har
Grand C4 Picasso et enormt ba-
gasjerom, men selvsagt blir det-
te mer beskjedent når de to ba-
kerste setene skal brukes. Og
det skal de ofte, i alle fall når
barn eller barnebarn er med på
turen – Det er ekstra stas å sitte
helt bakerst, har vi forstått! 

Neppe noen slår Picasso på
sikten fra førerplass. Meget
smale vindusstolper bidrar effek-
tivt til dette, og med en frontrute
som strekker seg langt inn i taket
har man både et svært vellykket
designgrep og masse ekstra lys
inn i bilen. 

Med panorama glasstak i til-
legg blir det virkelig lyst og trive-
lig. Blir sollyset for kraftig, er det
jo bare å bruke gardin for å dek-
ke glasstaket - og redusere høy-
den på frontruten til det normale
ved å trekke innertaket frem og
ned.

Med den gode sikten er mye
gjort for å lette sjåførens hver-
dag. Førerplassen har også an-
dre fordeler å by på. I påkostet
utgave har førersetet ikke bare
varme, men også ventilasjon og
massasjefunksjon. Det har også
alle ønskelige justeringsmulig-
heter for å tilpasse en god kjøre-

stilling. Man skal ha litt originale
proporsjoner for ikke å kunne
finne seg til rette her.

God sikt er det også ved mør-
kekjøring, takket være adaptive
bi-xenon hovedlys. 

Citroëns C4 Picasso-modeller
har beholdt løsningen med midt-
plassert instrumentbord på top-
pen av dashbordet. Ikke alle har
lyktes med dette, men C4-utga-
ven av denne løsningen er fak-
tisk meget bra – også fordi man
med dagens teknologi kan velge
en rekke alternative visningsmo-
dus – inkludert navigasjon/kart-
visning. Veldig bra!

Bilen jeg prøvde, var toppver-
sjonen av Grand C4 Picasso.
Det betyr – som det vel allerede
har fremgått – en meget godt ut-
styrt bil. Det betyr også en sterk
og lite tørst dieselmotor med 150

hk (selvsagt Euro 6), automatgir
og et veldig oppdatert infotain-
mentsystem.

Og så gir Citroën Grand C4
Picasso nok et behagelig ek-
sempel på at fransk komfort slett
ikke er så dumt…

Picasso har dessuten den
ekstra høyden som stadig flere

setter pris på. Man MÅ ikke ha
passert pensjonsalderen for å
synes at det er mest behagelig å
gå inn i og ut av bilen… 

Pris? 
Den prøvekjørte toppmodellen

kommer på ca. 430 000 kroner,
noe det absolutt er lov å kalle

mye bil for pengene. Og trenger
man ikke alt utstyr, eller fullt så
stor motor, så er bilen tilgjenge-
lig fra et stykke ned på 300 000-
tallet. 

Dessuten finnes jo alltids den
kortere og mer kompakte C4 Pi-
casso, som både koster mindre
og er stor nok for de fleste. 

Hvis man altså ikke MÅ ha de
to ekstra setene helt akterut.

Citroën Grand
C4 Picasso Blue
HDi 150 Aut.
Motor: 4-sylindret common
rail turbo diesel, 1997 cc.
150 hk v/3750 o/min. Maks.
dreiemoment 340 Nm
v/2000 o/min..

Drivverk: Forhjulsdrift, 6-
trinns automatgirkasse.
ESP, antispinn.

Lengde x bredde x høyde:
4600 x 1826 x 1634 mm.

Akselavstand: 2840 mm.
Bagasjerom: 645 l (5-seter).
Egenvekt: 1430 kg.

Tillatt totalvekt: 2280 kg.

Tilhengervekt m/brems:
1600 kg.

Aks. 0-100 km/t: 10,2 sek.
Toppfart: 207 km/t.
Forbruk v/blandet kjøring

(oppgitt): 0,46 l/mil.
CO2-utslipp: 120 g/km.
Pris, prøvebil: Kr. 430.900,-



Den helt nye Hyundai Tucson fra kr 299 950,-

Asker og Bærum og mva kommer i tillegg. : de
strenge

Ringeriksveien 197, Vøyenenga
Telefon 67 17 16 00

pningstider: man/fre 9-17, tors 9-19 lør 10-15

www.aabyauto.no

Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Privatleie kr. 2.995,- pr. mnd. **
Hyundai Tucson 2WD Plusspakke inkludert:
●Vinterhjul ●Plusspakke Privatleie 36 mnd./totalt 45 000 km pr. mnd. kr. 2.995,-

** Regneeksempel privatleasing Hyundai Tucson: M nedsleie: kr. 2.995,-
Forskudd: kr. 62.500,- / Etableringsgebyr: kr. 5.300,- / Termingebyr: kr. 119,-.
Totalpris: kr. 179.904,- / 3 rs bindingstid / Kjørelengde 45.000 km.
Avbildet modeller kan avvike fra tilbudt modell.
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Les mer på bilia.no/volvo

OL-KAMPANJE HOS BILIA

VOLVO XC60 r-design

Leasing/privatleie 3 års bindingstid/45.000 km. Startleie/etableringsgebyr 89.900,-. Månedsleie 5.228- og totalpris 278.108,- vil variere med rentenivået. Renten er fl ytende og vil følge renteutviklingen fra vår fi nansierings-
partner. Rentebesparelsen er regnet mot 4,95%. Gj.sn. forbruk 0,57 l/mil, CO2-utslipp 149 g/km. Kampanjeperioden varer så langt lageret rekker. Illustrasjonsfoto, avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Forbehold om trykkfeil. 

Spar

102.984,-
1,99 %

nom. rente

Ring oss på telefon 08555 
Chat med oss på bilia.no og følg oss på 
facebook.com/bilianorgevolvo

Oslo/Akershus: Follo, Fornebu, Jessheim, Lille strøm, Økern
Buskerud: Drammen, Gol, Hønefoss 
Hedmark/Oppland: Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer

Alt som gjelder Volvo.
Og litt til.

Volvo XC60 D4 AWD 
R-Design automat

Kampanjepris 670.400,-
Månedsleie 5.228,-

Samlet kundefordel 102.984,-
hvorav renter 49.284,-

Les mer på bilia.no/volvo

- Nye i20 Active er en bil som
byr på mye spennende utseen-
demessig. Den har et design
som skiller den klart fra en vanlig
i20, sier daglig leder Haakon
Aaby hos Aaby Auto.

- i20 Active er Hyundais første
B-SUV. Den har økt bakkekla-
ring, tøft offroad design med
blant annet takrails, hjulbuelister
og beskyttelsesplater foran og
bak. 

Den økte bakkeklaringen gjør
at man også sitter noe høyere,
noe som er populært for mange

kunder. Dette har også noe å si
for fremkommeligheten på ek-
sempelvis vinterføre. Bilen har
imidlertid ikke firehjulstrekk, men
den økte høyden gir bedre frem-
kommelighet. 

Bilen drives frem av en driv-
stoffgjerrig, men likevel kraftig 3-
sylindret bensinmotor med turbo
som yter 100 hk. Selv om et
dreiemomenttall – altså trekkraf-
ten - kanskje ikke sier all verden,
er nå det maksimale dreiemo-
mentet på 171 Nm, som er 50
Nm opp fra før. 

Motoren slipper dessuten ut
beskjedne 99 gram CO2 pr. kilo-
meter. Et interessant moment er
at den maksimale trekkraften er

tilgjengelig i hele turtallsområdet
mellom 1500 og 4000 o/min, noe
som betyr en svært så fleksibel
motor som gir trekkraft i nær
sagt hele det turtallsområdet
man vanligvis er innenfor ved
vanlig kjøring.

- Jeg tror kombinasjonen av
en kompakt bil med et barskt ut-
seende, høy sittestilling, og en
kvikk, men likevel drivstoffgjerrig
motor, gjør at i20 Active blir en
bilmodell som treffer bredt i mar-
kedet, avslutter Aaby.

Barskere
Hyundai i20
Ikke før har Hyundai lansert en
oppgradert i20-versjon, så er de igjen på
banen, denne gangen med en modell
som Hyundai-forhandler Aaby Auto
gleder seg spesielt over å ha fått inn i
porteføljen.
Dag Christian Holm

dag@williksen.no Hyundai i20 Active byr på et barskt utseende sammen med bedre bakkeklaring og høyere sittestilling.

Daglig leder av Aaby Auto, Haakon Aaby, gleder seg over nykommeren.
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*Mnd. Beløp basert på lån med restlån på kr. 124.497,- etter 36 mnd, 35% EK. Etableringsgebyr kr. 2.767,- Mnd. Beløp inkl. termingebyr. 
Totalkostnad kr. 253.762,-. Nom/eff.rente 1,95/3,45%.
Drivstofforbruk kombinert kjøring 5,6-3,3 l/100 km. CO2-utslipp kombinert kjøring 128-88 g/km. Forbehold om trykkfeil.

UFORSKAMMET 
LUKSURIØS

Nye Opel ASTRA fra 

kr 234.900
Rente: kun 1,95% p.a./ kr 1215 mnd.*

Klassens beste lys
Nye Opel Astra premium. Klasseledende teknologi med 
uforskammet mye utstyr.
• Intellilux LED® Matrix frontlys – blendingsfrie fjernlys.  
• AGR velværesete med mulighet for massasje.
• Opel EYE førerassistentsystem.

Se mye mer hos din lokale Opel-forhandler og på Opel.no. 

Nye Opel Astra. 
Utfordrer premiumklassen.

Skøyen
Drammensveien 161, Oslo.
e-post: skoyen@thranesteen.no Telefon 22 13 44 00 www.thranesteen.no - Følg oss på /thranesteen

Helt siden lanseringen av

første Vitara i 1988, har Suzu-

ki Vitara-serien vist seg å

være robuste biler av god

kvalitet. Vitara S er den nye

toppversjonen av bilern. Den-

ne modellen er utstyrt med

den nyskapende motortekno-

logien BOOSTERJET, og le-

veres med en 1,4 liters bensin

turbomotor med 140 hk – en-

ten i kombinasjon med manu-

ell eller automatisk girkasse. 

Vitara S skiller seg fra de

øvrige Vitaraene med røde

“S”-detaljer både utvendig og

innvendig. Dette gir bilen et

langt mer sportslig preg. Se-

ter med trekk i semsket

skinn, LED-lykter, Radar Bra-

ke Support og Adaptive Crui-

se Control er noe av utstyret

som er standard på Vitara S. 

I tillegg til Vitara S introdu-

seres nå også Vitara med den

populære kombinasjonen av

dieselmotor og automatgir.

TCSS, Twin Clutch System by

Suzuki, som systemet heter,

er nyutviklet og produsert av

Suzuki. TCSS-kassen er en

sekstrinns automatisert gir-

kasse, med to hydraulisk

kontrollerte clutcher, i likhet

med DSG. 

Motoren yter 120 hk og har

hele 320 Nm maks trekkraft.

Giring på rattet ved hjelp av

paddleshift er standard på

både Vitara S automat og Vi-

tara TCSS. Alle modellene er

også utstyrt med Apple Car-

Play for Iphone, og Mirror-

Link for Android telefoner. 

ALLGRIP er Suzukis nyeste

firehjulsdriftsystem. De fire

modusene i Allgrip-systemet

er med på å danne det Suzuki

selv kaller ALLGRIP teknolo-

gi. 4WD-systemet har fire

valgbare kjøremoduser -

auto, sport, snow og lock - for

å aktivere optimal kontroll i

henhold til vei- og kjørefor-

hold. Sjåføren velger modus

ved hjelp av ”AllGrip” bryte-

ren i midtkonsollen. 

– Med denne teknologien

skal det mye til før man står

fast, fastslår Frium.

Dag Christian Holm
dag@williksen.no

Suzuki Vitara S:

- Spennende toppversjon
- Nye Suzuki Vitara S bringer mye
spennende til torgs – og viktigst er en
ny motor som gir bilen en helt ny
kjørekarakteristikk, sier daglig leder
Espen Frium hos Berg Auto.

Suzuki-selger Morten Norum
(t.h) og daglig leder Espen
Frium med den nye toppmodel-
len i Vitara-utvalget, Vitara S.
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North Edition fra:

Dacia Duster

199 900,-
4x4 fra 258 400,-

En ekte SUV som skapt for norske forhold.
Fås også med sportspakke: Inkluderer bl.a. 16” aluminiumsfelger, Cruise Control og ryggesensor.

dacia.no

Forbruk blandet kjøring 0,52 l/mil og CO2-utslipp 135 g/km. 1,5 dCi 110hk. Pris inkl. mva., frakt og levering Oslo. 
Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. For mer informasjon, besøk www.dacia.no

5års 
 eller 100 000 km

Garanti

Another one
drives a Duster

Alf Kristoffersens vei 7, Billingstad. Tlf. 66 77 59 20
Åpningstider: Man.-fre. 8.30-16, lør. 10-14.

www.motorforum.no/askerASKER - BÆRUM

Av Svein Ola Hope

Et par raske tommelfingerre-
gler: Er du på jakt etter en stor
bil, taler mye for diesel. Er det en
liten bil du ønsker, vil det lønne
seg med bensinmotor, og spesi-
elt hvis du har mye småkjøring.
Dieselbilens fortrinn er blant an-
net at den bruker mindre driv-
stoff, og at pumpeprisen er la-
vere.

– Medlemsbladet vårt, Motor,
hadde  en større sammenlikning
av diesel vs. bensin, og kom
blant annet til de nevnte konklu-
sjonene, sier daglig leder ved
NAF Asker og Bærum, Preben
Berg.

NAF har med utgangspunkt i
ny bil regnet på alle kostnader
ved å eie bilen i seks år. 

For en stor bil, SUV for ek-
sempel, vil utgiftene ved å eie di-
eselbil ligge rundt 12 000 kroner
lavere enn ved en bensinbil av
tilsvarende størrelse. Forutset-
ningen er at det er tale om die-

selmotorer som tilfredsstiller de
nyeste utslippskravene Euro–6.
Det igjen betyr at bilen heller
ikke vil bli berørt av kjøreforbud
vinterstid slik det har vært på
tale i Oslo.

I mellomklassen, for eksempel
VW Passat eller Toyota Avensis,
er det ingen stor forskjell på
lønnsomheten. Her vil det avgjø-
rende være i hvilken grad det
aktuelle bilmerket har utviklet
moderne, gjerrige lavutslipps-
motorer.

Når det gjelder småbiler som
for eksempel Ford Fiesta, taler
regnestykket for bensin, den vil
være nesten 10 000 kroner rime-
ligere enn dieselbilen over en
seksårsperiode.

Kjøremønsteret avgjør
– Det er verd å merke seg at

bensinmotorene har gjennom-
gått kraftige forbedringer de sis-
te årene: De nærmer seg diesel-
motorens lave forbruk og de har
fått bedre trekkraft på lavere tur-
tall. Det er også greit å ha i tan-

kene at mye småkjøring taller for
bensinmotor som blir hurtigere
varm enn en dieselmotor. Dess-
uten vil partikkelfiltrene i diesel-
bilen tettes ved mye småkjøring
fordi man ikke oppnår tilstrekke-
lig varme til å brenne filteret rent,
sier Berg.

I Motor-artikkelen antydes det
at det vil lønne seg å vente to-tre
år hvis du er på jakt etter en
større, brukt dieselbil.  Grunnen
er at man venter at dieselbilen
vil ha høyere verdifall de kom-
mende årene, og derved bli billi-
gere å kjøpe brukt.

Fakta
Det finnes alternativer til ben-

sin og diesel, noe Opplysnings-
rådet for Veitrafikkens registre-
ringsstatistikk for oktober viser.
Det ble registrert 13 197 nye
personbiler. Av disse var 39,7
prosent dieseldrevet, mens 29,8
prosent hadde bensinmotor. 15
prosent var hybrid og 15,5 pro-
sent nullutslippsbiler.

Hva lønner seg – 
diesel eller bensin?
Hva er mest økonomisk når jeg skal kjøpe ny bil – diesel- eller
bensinmotor? Svaret er ikke uten videre gitt – det avhenger
mye av størrelsen på bilen og bruksmåter.

- Vurder ditt eget kjøremønster før du tar valget bensin- eller diesel-

motor, sier daglig leder ved NAF Asker og Bærum, Preben Berg.
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Norges mest solgte ladbare hybrid.
Outlander er førstevalget når nordmenn kjøper ladbar hybrid. Det er ikke tilfeldig. Bilen har to elmotorer  
og en bensinmotor, som automatisk fordeler drivkraften på hvert av de fire hjulene, avhengig av underlag  
og kjøreforhold. Du er sikret å komme deg frem både i byen, på landeveien og til fjells. Drivstofforbruket for  
blandet kjøring er oppgitt til utrolige 0,18 per mil* og utslippet av C02 på rekordlave 42 g/km*. Outlander  
ladbar hybrid leveres med LED-kjørelys, skinnseter, 360-kamera, varme i både frontrute og ratt, adaptiv  
cruise control og fjernstyrt forhåndsoppvarming. Og alle modellene leveres med klasseledende S-AWC 4WD.

Forhandlerfelt

Mitsubishi Outlander Ladbar Hybrid
Alle modeller leveres med S-AWC 4WD 

Outlander Plug-in Hybrid EV fra kr 000.000,-    

TEST 2009TEST 2013

Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. *Forbruk: 1,8 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 42 g/km.  
Forbruk vil være avhengig av temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg. Med forbehold om evt. trykkfeil.

GARANTI

5ÅR
100.000km

403.900,-

Alf Kristoffersens vei 7, Billingstad, Tlf. 66 77 59 20

Åpningstider:

Man.-fre: 8.30-17 (tors. til 19). Lør. 10-14.

www.motorforum.no/asker

ASKER - BÆRUM

I ny utgave har Nissan Leaf
fått en 26 prosent økning av rek-
kevidden, som nå er opptil 250
km på én lading, og Nissan er
først i segmentet med å lansere
30 kWh batteriteknologi.

Bilen har ellers fått oppdatert
design og nytt NissanConnect
infotainment system med bedre
funksjonalitet. 

Den økte rekkevidden er mulig
takket være det nye 30 kWt bat-
teriet. Hos Nissan regner man
med at lengre rekkevidde vil gjø-

re Leaf attraktiv for flere kunde-
grupper, og være et enda mer
reelt alternativ til biler med for-
brenningsmotor.

Nissan Leafs nye batteri gir
lengre rekkevidde uten at dette
går på bekostning av romslighe-
ten. Batteripakken er tilgjengelig
i utstyrsversjonene Acenta og
Tekna. Bilen har nøyaktig de
samme utvendige dimensjonene
som den eksisterende 24 kWh
modellen, og veier bare 21 kg
mer.

Nøkkelen til den økte ytelsen
på det nye batteriet er oppdatert
innvendig design og batterikje-

mi. Nissan øker derfor garan-
tien for batterikapasitet for
det nye 30 kWt batteriet til 8
år/160 000 km.

Ladingen av Leafs nye 30 kWt
batteri er like enkelt og problem-
fritt som tidligere. Som med nå-
værende Leaf kan kunder lade
bilen hjemmefra, med offentlige
ladere, eller fra hurtigladenett-
verket (3-faset, 400 V) som er i
rask utvikling i Norge og Europa.
Det tar ca. 30 minutter å lade
Nissan Leaf med 30 kWh batteri
fra 0 - 80% med en hurtiglader,
nøyaktig samme tid som for et
24 kWt batteri for å oppnå sam-
me ladenivå.

En av Leafs mest anerkjente
og nyttigste funksjoner er mulig-
heten eieren har til å samhandle

og fjernstyre via NissanConnect
for elbiler. Fra kontroll av lade-
status til forvarming av kupeen
på kalde vinterdager via smartte-
lefon gjør dette hverdagen litt
enklere. 

NissanConnect for elbiler gir
ikke bare bedre komfort, men
forbedrer også rekkevidden tak-
ket være muligheten til å forvar-
me eller avkjøle kupeen uten
bruk av batterienergi.

En av de mange fordelene
med NissanConnect systemet,
er at føreren lett kan søke opp
tilgjengelige ladestasjoner, og se
hvilke som er i bruk eller er opp-
tatt. Den nye generasjonen Nis-
sanConnect gir sømløs integre-
ring, et helt nytt navigasjonssy-
stem og varsling om vedlikehold. 

- Vi merker en kraftig pågang
etter Leaf og forventer en ytterli-
gere vekst med denne oppgra-
derte modellen.

- Vi ser at mange av de kun-
dene som kommer i dag for å
anskaffe seg Leaf, har familie,
venner, arbeidskollegaer etc,
som har erfaring med Leaf. 

Vi har fått mange Leaf-ambas-
sadører siden bilen ble lansert.
De er svært fornøyde. I følge en
internasjonal Leaf kundetilfreds-
hetsundersøkelse viser det seg
at 95 prosent av Leaf-eierne an-
befaler bilen til andre. Dette sy-
nes vi er stas, avslutter salgsle-
der Henning Mecklenburg Sol-
gård.

Dag Christian Holm
dag@williksen.no

Økt rekkevidde:

Nissan Leaf 
fortsatt
elbil-favoritt
Ny versjon av Nissan Leaf med 30 kWt
batteripakke, og rekkevidde på opptil
250 km, har rullet inn hos Birger N.
Haug på Rud. - Elbil-pioneren er fortsatt
en publikumsfavoritt, sier salgsleder
Henning Mecklenburg Solgård.

Nissan Leaf med økt rekkevidde har
fått veldig god mottakelse. Her er
salgsteamet bestående av Mats
Kristoffersen (f.v.), Yashar Asgari
og salgsleder Henning
Mecklenburg Solgård
med nykommeren.
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VINTERVEIENS 
KONGER
MED NYHETENE 140HK TURBOBENSIN 

OG RÅSTERK DIESEL AUTOMAT

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

SPORTTECH-PAKKE:

VERDI 72.500,-
KAMPANJE 25.000,-

SPAR 47.500,-

EXCLUSIVE-PAKKE:

VERDI 69.000,-
KAMPANJE 20.000,-

SPAR 49.000,-
S-Cross 4x4 fra 299.900,-
Automatgir + 15.000,-

Vitara 4x4 fra 304.900,-
Automatgir + 15.000,-

4X4 INKL I PRISEN

NORGES STØRSTE UTVALG 

AV 4X4 OG AUTOMATGIR

NORGES SIKRESTE BILER

UNIKT ALL GRIP 4X4-SYSTEM

PRIS OG AVGIFTSVINNER

TERNINGKAST 6 I VG 

PÅ PRIS OG SIKKERHET

AUTOMATGIR KUN 15.000,- 

PÅ ALLE MODELLER

Din Suzuki forhandler Oslo Vest, Asker og Bærum

Åpningstider:
Salgsavd.: 8-17, tors. til 19, lør. 10-14.
Verksted: 7.00-17.00 man.-fre. Delelager: 7.00-16.00 man.-fre. Som skapt for norske forhold!

www.suzuki.no

- Etterhvert som forbrukerne i
stigende grad tar i bruk smart-
klokker, smartbriller, pulsklokker
og fitness bånd håper vi å kunne
utvikle applikasjoner som inte-
grerer disse apparatene til å for-
bedre funksjonalitet og sjåførens
personlige sikkerhet, sier Gary
Strumolo, global manager for ve-
hicle design and infotronics,
Ford Research and Advanced
Engineering. 

Forskerne ved det nye labora-
toriet ser på mulighetene for å
koble vital helseinformasjon til
kjøretøyteknologier, inklusive
funksjoner som LaneKeeper og
blindsoneinformasjonssystem. 

LaneKeeper kan for eksempel
gjøres mer følsom hvis en
smartklokke sender data til kjø-
retøyet om at sjåføren ikke fikk
nok søvn natten før. Eller, hvis
sjåførens hjerteslag øker fordi

trafikken tetner til kan avstanden
mellom kjøretøyene økes
gjennom teknologier som Adap-
tiv Cruise-kontroll eller Blindso-
neinformasjonssystem.

- Digitale «gadgets» integrert
med kjøretøyets teknologi gjør
det mulig for mer presis biome-
trisk data som kontinuerlig kan
kommunisere og varsle aktive
sikkerhetssystemer - om å bli
mer følsomme - hvis sjåføren vi-

ser tegn til svekket helse eller
oppmerksomhet, sier Strumulo.

Evnen til å måle våkenhet og
helsetilstand inkluderer blod-
trykk, blodglukose og puls via
trådløs teknologi som også vil
kunne trekke store fordeler av
selvkjørende biler.

Fords laboratorium for digitale
”gadgets” undersøker måter å
sende signaler til en person i en
selvkjørende bil og varsle sjåfø-

ren om at vedkommende må ta
tilbake den manuelle kontrollen
over kjøretøyet. Signaler kan va-
riere fra risting i håndleddet til
lydsignal eller blinkende lys i
dashbordet for eksempel ved
kjøring gjennom et veiarbeids-
område eller der det har skjedd
en trafikkulykke. 

Ford vil knytte helsedata til sikkerhetsteknologi

Forbindelsen mellom hva du har på deg
og hva du kjører er styrket med hjelp fra
Fords nye forskningslaboratorium, der
vitenskapsmenn og ingeniører arbeider
for bedre å integrere bærbare og digitale
«gadgets» og kjøretøy for å sikre at
sjåføren er trygg bak rattet.



Sånn er det i bilbransjen også. Innen vårt fag finnes det heller ingen 
snarvei til suksess
Den unike spisskompetansen er opparbeidet gjennom 
mange års trening, lidenskap og kontinuerlig perfek-
sjonering. Fullt fokus på akkurat ditt bilmerke.
Dyrt, sier du? Ta det med ro, prisen er langt hyggelig-
ere enn du tror. Myten om at merkeverksteder betyr 

dyre originaldeler og skyhøye timepriser har gått ut 
på dato for lengst. 
Velkommen til et trygt og lønnsomt besøk hos ditt 
merkeverksted.

TIB
E

 D
ram

m
en

Du setter ikke automatisk 
verdensrekord selv om 

du kjøper piggsko

Toyota
Asker og Bærum AS

Hyundai-forhandleren i Asker og Bærum

LEXUS ASKER & BÆRUM
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Gutten lever!

Vi skal jo alle bli som små barn igjen, het det visst i skriften. For min del 
vekkes barnets fantastiske evne til å glede seg aller sterkest i møter med 
biler som er drøyt hinsides noen som helst tilgjengelighet i hverdagen. 

Joda, gutten lever – i ordets rette
forstand - når de nedre ekstremiteter
senkes ned i førersetet på for ek-
sempel en Porsche Panamera Ex-
clusive Edition. Eller tilsvarende fra
andre premium-produsenter…

Fortsatt bruser blodet atskillig ras-
kere når 570 hester vekkes til live,
og slippes løs der fartsgrenser ennå
ikke rår! Vi må med andre ord til
Tyskland, og til fortsatt ganske lange
strekk med fri fart. 

Jeg fraskriver meg derfor ikke et
mindre snev av galskap når det gjel-
der fart, for fremdeles er det ingen

ting som gir meg et sånt adrenalin-
kick som det å passere 290-300
km/t! Dette er mulig med biler som
denne, og med andre verstinger jeg
har hatt den formidable glede å bli
bedre kjent med de senere årene.
Jeg kommer tilbake til noen flere av
dem etter hvert!

Dagens objekt var altså Porsche
Panamera Turbo S 

Exclusive Series, en bil som kun
er bygget i 100 – ett hundre – ek-
semplarer, så prøvekjøringen hadde
definitivt et eksklusivitetens preg
over seg!

Under det lange panseret venter
altså 570 hester på å vise hva de

kan – og det er ikke lite! De overleg-
ne kreftene fordeles til alle fire hjul,
selvsagt via automatgir. Ekstra ”bo-
ost” gir enda litt ekstra fraspark når
du ønsker dette. 

V8-motoren har et sylindervolum
på 4,8 liter, og leverer et maksimalt
dreiemoment på heftige 750 Nm
(800 Nm ved overboost), og denne
formidable trekkraften har man til-
gjengelig fra 2250 til 5000 omdrei-
ninger (overboost: 2250-4500). Kan-
skje ikke så rart at 0-160 km/t fyker
unna på småpene 8,2 sekunder.
Toppfarten er 310 km/t, og spesifika-
sjonene skryter ikke – her heller…

For helhetens skyld tar vi også
med oppgitte forbrukstall, selv om

Frank Williksen frank@williksen.no
Foto: Christer Williksen
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Du som er tilknyttet NAFs lokalavdeling i  
Asker og Bærum har medlemsfordeler fra 
våre samarbeidspartnere:

• Dekkmann • Antirustsenteret  

• Sandvika Optiske AS • Asker Bilutleie AS  

• Bærum Rørleggerbedrift AS  

• Autoglym (Krefting & Co AS) • Dekksperten  

• Mekonomen • Hurtigruta Carglass  

• Eie eiendomsmegling, Stabekk  

• Halvorsen Trafikkskole • Bilkosmetikk  

• Padoin Visuell Expo AS

Les mer om lokalavdelingen på  

www.naf.no/ab og på

www.facebook.com/naf.askerbaerum

Du kan også melde deg inn på NAF-senteret  

i Sandvika: Sandviksvn. 163, tlf. 67 54 35 70.  

Åpent man–fre: 08.00 – 16.00.

Ute på veiene over hele landet finner  

du våre bilbergere med løvemerket på 

ryggen. Biltrøbbel passer dårlig i en  

travel hverdag – og enda dårligere når  

du er på ferie.

Uansett om du får biltrøbbel hjemme på 

gårdsplasen, på veien, eller når du sitter 

på med noen, har du som medlem NAF-

teamet i ryggen hver eneste dag – både 

bilbergere, advokater og bileksperter.

Sol eller regn, vi er rett rundt hjørnet. Alt 

du trenger å gjøre er å se etter løvemerket.

Meld deg inn og få NAFs bilbergere, 
advokater og bileksperter i ryggen

Ta med deg en løve på tur!

MELD DEG INN: 

På tlf. 08 505
eller naf.no

Din sak er vår sakNAF avd. Asker og Bærum

Porsche
Panamera Turbo
S Exclusive Series
Motor: V8, 4806 cc. Effekt
570 hk v/6000 o/min. Max.
dreiemoment 750 Nm
v/2250-5000 o/min.
Overboost: 800 Nm v/2250-
4500 o/min.

Drivverk: Permanent fire-
hjulsdrift, automatgir, Pors-
che Stability Management
(PSM) med ABS, MSR,
ABD, bremseassistent.

Bremser: Ventilerte skiver –
diameter 420 mm foran, 350
mm bak.

Dekk: Foran 255/40 ZR 20,
bak 295/35 ZR 20.

Lengde x bredde x høyde:
5015 x 1931 x 1418 mm.

Akselavstand: 2920 mm.
Egenvekt (DIN): 1995 kg.

Tillatt totalvekt: 2500 kg.

Bagasjerom: 432 l, med
nedfelte bakseter 1250 l.

Bensintank: 100 liter.
Aks. 0-100 km/t: 3,8 sek
(Sport Plus).

Toppfart: 310 km/t.
Oppgitt forbruk ved blandet

kjøring: 1,04 l/mil

det neppe er dette kjøpere av en
slik bil først spør etter. Porsche
oppgir imidlertid for denne Turbo
S-konfigurasjonen 1,04 l/mil ved
blandet kjøring, 1,49 i by og 0,78
l/mil på landevei. Med en ben-
sintank som rommer 100 liter b
lir rekkevidden bra, selv om man
i praktisk bruk ligger langt forbi
det oppgitte landeveisforbruket.

En Porsche Panamera skiller
seg ut i mengden - også design-
messig står bilen støtt på egne
bein. Ikke alle er en ige med
meg i at den er lekker å se på,
men smaken er jo forskjellig,
som kjent.

Spesielt for Exclusive Series
er for øvrig at sidefeltene under
midtlinjen har en brunsjattering

som toner ut bakover mot bak-
skjermene – en helt fantastisk
lakkeffekt.

Bilen er stor – over 5 meter
lang og 1,93 m bred, og den har
en akselavstand på hele 2,92 m.
Tomvekten ligger på ca. 2 tonn,
mens tillatt totalvekt er 2,5 tonn.

Interiøret minner mest om en
flycockpit. Fantastiske forseter
støtter akkurat der de skal, og
gjør de ikke det, er justeringsmu-
lighetene mange nok. 

Førerplassen er like impone-
rende som resten av bilen, og alt
er gjennomtenkt ned til siste de-
talj. Mange funksjoner er samlet
i tallrike knapper på den iøyne-
fallende midtkonsollen, men det
var overraskende fort gjort å bli

fortrolig med knapperadene.
Også i baksetet har passasje-

rene en egen midtkonsoll med
masse knapper å leke med, med
kontrollorganer og knapper og
fra høyresetet kan også passa-
sjersetet foran reguleres!

Det er – naturligvis - supre for-
hold for to i baksetet, med fot-
skammel og atkomst mellom seg
til kjøleskapet som er innfelt i ba-
gasjerommet. 

Alle seter har (i tillegg til var-
me) flertrinns ventilasjon, svært
behagelig på varme dager.

Det meget avanserte under-
stellet har justerbar fjæring/dem-
ping i flere kjøremodus. I Sport
Plus blir det virkelig stivt og
spenstig, med skikkelig avgass-
rumling når pådraget slippes
opp.

Eksoslyden kan for øvrig også
justeres fra midtkonsollen. Kom-

fort i stedet? Ikke noe problem,
mykt og stille smyger den store
bilen seg gjennom bygatene.

Det viktigste inntrykket som
sitter igjen er likevel et fenome-
nalt drag når man legger flat pe-
dal – i en helt fantastisk bil!



Hos merkeforhandlerne finner du til enhver tid et stort utvalg av gode, verkstedkontrollerte
brukte biler med tilstandsrapport og garanti mot heftelser. En rekke av bilene leveres også

med garanti. Bruktbilkjøp er en tillitssak – velg trygghet hos merkeforhandleren!

AUTOVIA
Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika. Tlf.: 47 910 910

04 Alfa Romeo 147, skinn, soltak, grå .................................130.000 km. . . kr.      67.000
12 Audi A3 1.6 TDi Sportback Ambition, blå............................70.000 km. . . kr.   179.000
12 BMW X1 xDrive, x-Line, svart ...........................................40.000 km. . . kr.   319.000
12 Citroën DS4 1.6 HDi Style+ Comfort EMG, grå....................36.000 km. . . kr.   195.000
13 Fiat 500 TwinAir 85 hk Cabriolet, automatgir, perlehvit ........39.000 km. . . kr.   179.000
11 Fiat 500 1.3 MJD Lounge 95 hk, soltak, rød .....................60.000 km. . . kr.   129.000
10 Fiat 500 Abarth 135 hk, hvit ...........................................40.000 km. . . kr.  179.000
12 Fiat Panda 1.2 4x4 Dynamic, sølv ....................................50.000 km. . . kr.  125.000
11 Fiat Punto EVO 1.3 MJD Dynamic 85 hk, rød .....................35.000 km. . . kr.   119.000
06 Nissan Note 1.5 dCi, sølv met.........................................186.000 km. . . kr.      47.000
12 Nissan Qashqai 1.6 dCi Tekna 4x4, sort ...........................109.000 km. . . kr.  235.000
10 Peugeot 407 1.6 HDi Exclusive, grå met............................63.000 km. . . kr.  129.000
12 Skoda Octavia 1.6 TDi 4x4 Elegance stv., svart...................81.000 km. . . kr.  179.000
11 Volkswagen Golf+ 1.6 TDi Comfort, navi, hvit.....................89.000 km. . . kr.   169.000
10 Volkswagen Polo 1.4L 85 hk Comfort, grå met..........KUN 24.000 km. . . kr.   139.000
10 Volkswagen Tiguan 4x4 2.0TDi 140 hk Track&Avenue, grå ..95.000 km. . . kr.   269.000

11 Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm Distinctive
     Sport, 71.000 km.         kr. 185.000

07 Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Distinctive, skinn,
     BOSE +++, 77.000 km. kr. 129.000

autovia.no
Priser inkl. omreg.avg. Bilene er verk-
stedkontrollert og selges med garanti.

AUTO ELITE AS v/Biltilsynet
Stasjonsvn. 40, Billingstad - Tlf. 67 49 48 00 www.autoelite.no

14Skoda Octavia 1.4 TSi 140 hk Eleg.,
    serv.hist., DSG, h.fst., DAB, xenon
    +++, 39.000 km...kr. 295.000

08Citroën C5 1.6 HDi Dynamique Tourer,
    serv.hist., h.fst., delskinn, panorama
    +++, 110.400 km.kr. 119.000

13Skoda Rapid 1.6 TDi 105 hk GreenTec
    Ambition, serv.hist., h.fst., parksens.
    +++, 44.800 km...kr. 159.000

11BMW 5.serie 520d Touring Aut., serv.-
    hist., h.fst., bi-xenon, park.sens., BT
    +++, 119.800 km.kr. 299.000

09Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110
    hk. EMG Comfort, ny serv., 7-seter.
    156.000 km. ........kr. 108.000

Alle priser inkl. omreg.avg.

12Peugeot Partner 1.6 e-HDi 90 hk L1,
    serv.hist., 3-seter vare m/h.fst., s.lås
    +++, 57.000 km .....kr. 98.000

11Honda Accord 2.2 i-DTEC Executive,
    kompl. serv.hft., toppmodell m/«alt»
    utst., 96.000 km...kr. 219.000

10VW Touran 1.0 TDi Highline DSG,
    kompl. seev.hft. 7-seter. Skiboks, skinn
    +++, 93.700 km...kr. 199.000

12Citroën C3 e-HDi 70 EMG Airdream,
    serv.hist., klima, bl.tooth, cruisectrl.
    +++, 51.000 km...kr. 125.000

08Citroën C-Crosser 2.2 HDi 160 hk Excl.,
    kompl. serv.hft., h.fst., xenon, skinn
    +++, 152.900 km kr. 159.000

Kjøp bruktbil trygt!

MOTOR FORUM ASKER OG BÆRUM
Alf Kristoffersens vei 7, 1396 Billingstad. Tlf. 66 77 59 20

Se alle våre bruktbiler på vår hjemmeside:
www.motorforum.no/asker

På kveldstid ring 988 47 828

Alle priser er inkl. omreg. avgift.

09  Audi A4 2.0 TDi 143 hk Multitronic, navi, cruisectrl., multifunk.ratt +++, 79.000 km. . 215.000
11  Ford Kuga 2.0 TDCi 140 hk Titanium 4x4, alle serv. utf., cruisec., +++ 134.800 km.. . 218.000
10  Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive AT, xenon, skinn, h.fst., gl.tak +++, 122.400 km. . . 250.000
12  Mercedes-Benz E-Klasse E220 CDi Avantgarde aut., tøff og godr utstyrt. 77.500 km. . 359.000
13  Mitsubishi Pajero Instyle 3.2-200 AT, 3.500 kg h.vekt, xenon +++, 29.400 km.. . . . . . 368.000
14  Renault Kangoo Express 1.5 dCi Gr. Comfort 90 hk 3-seter, demobil. 1.600 km. . . . . . 168.000
11  Renault Megane 1.5 dCi 110 hk Dynamique EDC aut., velutstyrt. 74.100 km. . . . . . . . 148.000
14  Renault Trafic 1.6 dCi 120 L1H1 T29 Nord. Edt., demobil (3-seter), 1.000 km. . . . . . . . 309.000
10  Toyota Auris 2.0 D-4D Kuro S-Edition 126 hk, service og EU-ok i jan. 70.000 km. . . . . 130.000
13  VW Passat 2.0 TDi 140 hk BMT Highline DSG, nøkkelfri, cruisectrl. +++, 71.700 km. . 298.000
13  VW Scirocco 1.4 TSi 122 hk, DAB, ryggesens, bl.tooth, delskinn +++, 23.300 km. . . . 239.000
13  Volvo V70 D2 Summum aut. Plusspk. m/timer, DAB, h.feste +++, 93.000 km. . . . . . . 257.900
12  Volvo V70 DRIVe Summum aut., navi, VOC, h.feste, hodetlf.uttak i baksete, 99.800 km.247.000

12 BMW 3-serie 320d xDrive Advantage
    (163 hk) Aut., Webasto, skinn, bl.-
    tooth +++,  68.600 km 299.000

11 VW Sharan 2.0 140 TDi BMT DSG
    Highline Aut., velh. m/bl.a. fj.st. dsl.-
    vrm. +++, 45.300 km ..380.000



Bilia Fornebu presenterer

Volvo Selekt-garanti

Premium bruktbiler
Volvo Selekt – det smarte valget når du skal kjøpe en brukt Volvo. Bilia velger 
kun de beste bruktbilene. Vi gjør dem så godt som nye gjennom en omfattende 
Volvo-godkjent kvalitetskontroll. Deretter gjør vi dem enda bedre gjennom opp-
datering av nyeste tilgjengelige programvare. Pakken er komplett med Volvo 
Selekt-garanti, veihjelp og bytterett. Velkommen til oss for et trygt kjøp.

Garanti er opptil 5 år. Se mer info på bilia.no/volvo-selekt

Alt som gjelder biler. Og litt til.
Ring oss på telefon 08555. Chat med oss på bilia.no 
og følg oss på facebook.com/biliafornebu

12 Mercedes-Benz Vito 113 CDi 136 hk
     BE/A2, serv. fulgt v/mrk.vrkst. H.fst.
     +++, 69.600 km. kr. 189.000,-

14 BMW 3-serie 318dat 136 hk Aut.
     Luxury, serv. fulgt v/mrk.vrkst, navi
     +++, 131.000 km. kr. 329.000

13 VW Passat 2.0 TDi DSG Highline, serv.
     fulgt v/mrk.vrkst., skinn, h.fst., navi
     +++, 91.500 km. kr. 239.000

12 BMW 5-serie 520dat 163 hk, serv.
     fulgt v/mrk.vrkst., navi, komf.seter
     +++, 74.600 km. kr. 339.000

13 Volvo V70 D3 136 hk Summum, serv.
     fulgt, COC, navi, el.bakluke, h.fst.
     +++, 59.300 km. kr. 299.000

15 BMW i3 Fully Charged Edt., navi,
     bl.tooth, adaptiv cruisectrl., delskinn
     +++, 16.200 km. kr. 289.000

13 MINI Countryman Cooper S 184 hk
     ALL4 Chili, serv. fulgt v/mrk.vrkst.
     145.000 km. kr. 329.000

13 MINI Countryman Cooper SD ALL4
     136 hk Chili, serv. fulgt v/mrk.vrkst.
     51.400 km. kr. 269.000

13 Volvo V70 D3 136 hk Aut. Summum,
     serv. fulgt, navi, VOC, h.fst., navi
     +++, 87.700 km. kr. 319.000

14 Ford Mondeo 1.6 TDi 115 hk Titanium
     serv. fulgt v/mrk.vrkst., navi, h.fst.
     +++, 59.900 km. kr. 229.000

Alle priser inkl. omreg.avg.
Kom og besøk oss og prøvekjør våre biler!

Ramstadsletta 28, 1363 Høvik.
Tlf. 67 10 87 37.

Se våre biler på www.aldcarmarket.no

Asker og Bærums
største bruktbilmarked!

Billingstad

RøhneSelmer Asker og Bærum
- Din Ford-forhandler på

Billingstadsletta
Akkurat nå: Vi tømmer
lageret for 2015 demo-
biler! Kom innom for et

demobilkupp!
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Distributør: Norpost. Tlf. 22 07 94 00. distribusjon@norpost.no

Klassikeren
Ford Taunus 17M

På 1950-tallet fikk mange
bedre økonomi. Derfor ble det
mer fokus på større og bedre
utstyrte familiebiler. Ford
17M ble et sterkt kort i denne
kampen.

Henry Ford startet bilproduk-
sjon i 1903 da modell ”A” kom
på markedet. Det store
gjennombruddet kom med mo-
dell ”T” i 1908. Den var i pro-
duksjon til 1927. Modellen gjor-
de Ford til et verdensmerke, og
den ble produsert i flere land.
Den neste modellen var ”A”

som også ble en suksess. 
I Europa startet montering av

modell ”T” i England i 1911. Den
første egne europeiske model-
len kom i 1932, med beteg-
nelsen ”Y”. 

USA-markedet fikk helt nye
modeller i 1948. Med helt ny og
lav design ble bilene storsel-
gere. På 50-tallet kom klassiske
modeller som Thunderbird,
samt Skyliner med senkbar
hard-top. 

Ford Consul og Anglia fra
engelsk Ford var storselgere på
samme måte som Taunus fra
Tyskland. 

Historien om Ford Taunus
startet i 1939 med en modell
som var en litt større utgave av
Eifel-modellen. Denne model-
len ble produsert frem til 1942.
Etter krigen kom ikke produk-
sjon av personbiler i gang igjen
før i 1948. 

De tyskproduserte Ford Tau-
nus-modellene folk flest husker
fra 50-tallet, er nok 12M og sto-

rebroren 15M. Med disse mo-
dellene tok Ford en stor del av
markedet for mindre familiebi-
ler. 

Men markedet ønsket også
større bilmodeller. Derfor startet
Ford utviklingen av en større
Taunus-modell i 1955. Den opp-
rinnelige tanken var å bruke
samme motor som i 15M, men
den viste seg å være for svak. 

En helt ny og større motor ble
utviklet for den nye modellen,
som fikk navnet 17M. Modellen
ble lansert i Norge høsten 1957
og fikk god mottakelse. Model-
len ble testet og beskrevet i Mo-
tortidende med svært god om-
tale. Spesielt ble sikkerhetsde-
taljene fremhevet. 

Elastisk ratt med forsenket
nav var helt nye detaljer. Nytt
var også dører med sikkerhets-
lås som skulle hindre dørene å
åpne seg ved en eventuell kolli-
sjon. Sikkerhetspolstring på sol-
skjermer og instrumentbrett var
positivt. Og bilmodellen solgte

godt på de aller fleste marke-
der. Totalt ble det produsert
rundt 240 000 17M mellom
1957 og 1960.

Anders De Lange
anders@williksen.no

Hvor fort – og mye –
verden forandrer seg,
ser vi blant annet på
reklame fra noen tiår
tilbake. Som denne...

Ford Taunus 17M:
Motor: 1698 ccm, 60 hk.
Toppfart: 125 km/t.
Lengde: 437 cm.
Bredde: 167 cm.
Høyde: 150 cm.


