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 FJÄLL
Focus RS slog knock på Impreza WRX STI och blev en favorit i test-    
laget. Vi låter den gå en tuff match mot ytterligare en fyrhjulsdriven bil 
och denna gång är utmanaren helt nya Golf R. Vem tar hem mästar-  
bältet i den tunga GTI-klassen? Text: Nils Svärd. Foto: Gustaf Sjöholm.
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Efter två generationer av prestanda-
bilen R32 har det kommit ut en R-
version av volymmodellen Golf på 

marknaden. Till nykomlingen har Volks-
wagen skippat sifferkombinationen och 
uppföljaren heter bara R. Anledningen är 
att den sexcylindriga motorn på 3,2 liter 
har lyfts bort till förmån för en hårt trim-
mad tvålitersfyra och att reducera storhe-
ten på modellnamnet från 32 till 20 är inte 
lockande.

Motorn, kallad EA113, är i grunden 
samma maskin som fi nns i fl era andra 
VAG-produkter såsom Audi S3, Seat Leon 
Cupra R och vanliga Golf GTI. Jämfört med 
GTI-versionen har motorn fått ett starkare 
block, nya kolvar samt ett laddtryck på 1,2 
bar. Effekten har ökat från 211 hästkrafter 
till hela 270 hästar och det maximala vrid-
momentet är nu 350 Nm jämfört med 280 
för GTI-versionen.

Utseendemässigt har R-versionen fått en 
subtil uppgradering och det krävs en påläst 
person för att se skillnad på den starkaste 
Golf-versionen någonsin och en vanlig 1,6 
Multifuel. Framlyktorna pryds av en svart 
kåpa (sportpaket) och ger lite ”böser Blick”. 
Strax under kofångaren sitter en rad av 
LED-lampor som fungerar som ”daytime 
running lights”, eller varselljus för att an-
vända en klassisk 80-talsbenämnning. 

Bak har R-versionen begåvats med LED-
lampor av ny design och den uppmärksam-
me noterar att de dubbla avgaspiporna har 
fått behålla sin centrala position som även 
utmärker de äldre R32-versionerna. Resul-
tatet är en snygg, men diskret uppgradering 
av utseendet.

På insidan är förändringarna ännu min-
dre. Blåfärgade mätarnålar och R-emblem 
som pryder de skålade sportstolarna, ratt-
nav samt en aluminumlist ska ge en för-
nimmelse av exklusivitet. Det enda som 
skvallrar om de enorma fartresurserna 
denna Golf besitter är hastighetsmätaren, 
vars gradering inte slutar förrän vid den 
bisarra 300-markeringen. 

Riktigt så snabb är inte Golf R utan 
fartökningen upphör vid den elektroniskt 
begränsade toppfarten av 250 km/h. Acce-
lerationen till 100 km/h är avklarad efter 
bara 5,7 sekunder, eller 5,5 sekunder om 
man väljer DSG-lådan.

Imponerande siffror för en Golf och en 
bidragande orsak till de fi na accelerations-
siffrorna är att Golf R har fyrhjulsdrift som 
standard. Volkswagen är så nöjda med re-
sultatet att veckan innan vi lägger vantarna 
på den helt nya R-versionen låter företaget 
meddela att de grundar en fristående av-
delning med namnet R GmbH. Precis som 
BMW:s motsvarighet – M GmbH – ska R-

avdelningen ansvara för utvecklingen av 
VW:s prestandamodeller.

Det är således med höga förväntningar 
vi mottar den R-produkt som inspirerat 
Volkswagen till att satsa på en fristående 
prestandaavdelning och Golf R måste tes-
tas ordentligt. Som motståndare plockar vi 
fram en av våra stora favoriter på redaktio-
nen – Ford Focus RS. 

Focus RS har vunnit över fyrhjulsdrivna 
prestandaåk som Impreza WRX STi (se nr 
14/09) på asfalt och ivern över att få sätta 
den på plats i ett vintertest mot en fyrhjuls-
driven bil har varit stort sedan dess. Med 
Golf R:s intåg i prestandahagen passar vi 
på att styra kosan mot Jämtland och de 
fi na isbanorna på Kallsjön bakom Åresku-
tan. Nu ska Ford Focus RS få bekänna färg.  

Våra kollegor hos sport auto har testat 
bägge på tyska Hockenheim, där Golf R var 
den snabbare av de två, med 0,8 sekunders 
marginal. Frågan är: Hur nära Golf R kan 
Focus RS komma på snö och is?

Som exekutor kallade vi in rallyföraren 
Patrik Sandell, till vardags rattande en Sko-
da Fabia för Redbull-stallet i S-WRC-klassen. 
Men först väntar en lång transportsträcka 
genom ett upptinande Vårsverige.

Bägge bilarna rullar på 19-tumsfälgar 
(tillval på Golf R för 7 400) och rullkomfor-
ten är klar stötig. Focus RS är värst med en 
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SKA MAN FÅ HA KUL ELLER INTE?
Att inte kunna slå ur ett ESP-system må 
vara av liten betydelse de fl esta årstiderna 
och de fl esta milen. Ändå har det ett stort 
symbolvärde när man på den avlysta banan 
inte ska få bestämma vinkel på sladden ens 
på en uppenbar körbil (en fi n sådan) som Golf 
R. Tror nog att jag helst växlar själv också. Ge 
mig en Focus RS – rå och helt underbar.

MIKAEL
JOHNSSON

GUSTAF
SJÖHOLM

OHÄMMAT BUS VS. MOGEN SNABBHET
Utvändigt lika – men Golf R och Focus RS 
är två vitt skilda GTI-bilar. Forna Volvofemman 
lyckas kombinera både respons och rejäl tur-
bokick. Men jag saknar drivning på alla fyra. 
Golf R är klart komfortablare, men inte lika 
aggressivt snabb och ger en lägre dos adre-
nalin. Den sofi stikerade turbofyran gör att jag 
väljer Golfen, en lagom vuxen busbil med fi n 
precision som fungerar fi nt i vardagen.

kompromisslös hårdhet både i chassi och i 
sportstolarna från Recaro, som endast er-
bjuder begränsade inställningsmöjligheter. 

I förhållande till Focus RS känns det som 
att sitta hemma i en fl uffi g saccosäck när 
man byter till Golf R. VW:s sportstolar bju-
der både på bra skålning och mjuk stopp-
ning. Golf R fi nns även med ett adaptivt 
DCC-chassi för dem som söker en mjukare 
vardagsbil när man inte utnyttjar den trim-
made turbofyran fullt ut. Det kostar 8 500 
extra, men skänker en större användarvän-
lighet till bilen.

Drivlinan i Golf R imponerar och har en 
fi n karaktär. Nackdelarna av en hårt trim-
mad tvålitersmotor med en litereffekt på 
hela 136,6 hästar märks inte. Motorn drar 
fi nt på alla varvtal och man lider inte av 
någon turbofördröjning.

Testbilen är utrustad med en sexstegad 
DSG-låda som ger silkeslena växlingar, och 
det även i sportläget under hård belastning 
på höga varv. Det är just sportläget som 
imponerar mest. I strävan att hålla för-
brukningssiffrorna nere känns normal-
läget ”Drive” inte alls anpassat till bilens 
karaktär. Motorvarvet hålls nere på riktigt 
låga nivåer – bra för vardagskomfort och 
ekonomi – men motor och växellåda svarar 
dåligt på gaspådrag och kräver onödigt stor 
övertalning för att sätta fart. Nej, normal-
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Focus RS ståtar med ett kaxigt yttre som drar blickarna till sig. Rallygenerna är klart synliga, vilket gör 
det ännu mer förvånande att Ford rationaliserat bort fyrhjulsdriften. Framhjulsdriften till trots har Focus 
RS inga problem med att leva upp till den attitydfulla ytan. Med en obegränsad toppfart på 263 km/h får 
AMG-, M- och andra RS-bilar se sig slagna av en Ford Focus på autobahn. Invändigt fi nner vi dock samma 
instrumentering som i en vanlig Focus. Kolfi ber i äkta plast och en snygg startknapp är den enda skillna-
den. Stort plus för de rejäla Recarostolarna fram och att det skålade baksätet ger bättre takhöjd än vanligt.
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Invändigt är det inte mycket som skvallrar om att du spenderat nästan 350 000 inklusive lite utrustning. 
Inlägg med svart pianolack på ratten och en hastighetsmätare som är graderad till 300 km/h är det som 
erbjuds. Golf R kommer som tredörrarsmodell och bakdörrar kostar 6 000 ytterligare. Fyrhjulsdriften är 
dock standard och fördelar kraften mellan hjulparen beroende på körsätt. I extremfall kan bakhjulen få 
100 procent av kraften. Till skillnad från den 70 600 kronor billigare GTI-versionen tillåter ESP-systemet 
att man sladdar lite, men det går tyvärr inte att slå av helt.

läget fungerar som en komfortinställning 
och man saknar ett alternativ mellan ”dri-
ve” och ”sport”.  

Focus RS använder som bekant en fem-
cylindrig motor med rötterna i den väst-
götska myllan. Den bjuder på bastoner 
som vi känner igen från 850 GLT och de 
ackompanjeras av ett frustande avgassys-
tem och pustande turboaggregat. Motorn 
ger inte bara en härlig ljudupplevelse, med 
305 hästkrafter är den också en synnerligen 
potent kraftkälla. 

Jämfört med Golf R ger den extra cylin-
dern högre effekt på lägre varv och med ett 
högre vridmoment upplevs Forden som 
den klart starkare av de två. Inte undra på, 
vridmomentet på 440 Nm är identiskt med 
Audi S4 som har en kompressormatad V6 
till sitt förfogande. 

Vi upphör aldrig att förvånas över hur 
väl bilens framvagn klarar av de enorma 
krafterna som motorn skickar ut till fram-
hjulen och väguppträdandet är fantastiskt. 

Focus RS är lättfotad som få och chas-
sit är inställt på att när som helst attackera 
en kurva och blixtsnabbt byta färdriktning. 
Styrningen är därtill minst lika bra som 
chassit och bjuder på perfekt motstånd och 
fi n feedback. Som förare behöver man ald-
rig korrigera styrutslaget utan det är bara 
att styra in och njuta.

Golf R är den 
starkaste och 
snabbaste Gol-
fen någonsin. 
En riktig GTI-
geting utan 
att använda      
steroider.
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Focus RS är en av de största charmtrol-
len man kan köpa hos en bilhandlare i dag. 
I alla fall på den här sidan om 500 000-
strecket. 

Det är nästan så att Focus RS borde vara 
skattesubventionerad av den svenska staten. 
Efter en trist arbetsdag med överfylld in-
korg och gråmulet väder är det lätt att ta 
med sig problemen hem där de går ut över 
familjelivet. Det behövs inte många sek-
under i en Focus RS innan det surmulna 
humöret suddats ut och ersätts av ett le-
ende som blir bredare och bredare för varje 
acceleration och rondell som passeras på 
färden. 

Väl hemma är man åter på gott humör 
vilket minskar antalet familjebråk. Focus 
RS är helt enkelt Prozac på fyra hjul som 
sprider glädje till förare såväl som omgiv-
ning.

Men kan denna pillertrillare trolla fram 
leenden på ett så tufft underlag som snö och 
is med enbart drivning fram? Tveksamhe-
terna blev inte mindre när vi såg de utslitna 
dubbdäck som testbilen var utrustad med. 

Taskigt utgångsläge, men ett samtal till 
Fredrik på Frösö Gummi i Östersund räd-
dade situationen. Han och hans mannar såg 
till att bägge bilarna var skodda med dub-
bade Nokian Hakka 5 i dimensionen 235/35 
19. Bortsett från att Golfens däck rullat upp 

från Stockholm var det utmärkta förhållan-
den inför lekstunden på Kallsjön.

Till skillnad från GTI-versionen har Golf 
R ett sportigare inställt ESP-system som till-
låter viss sladdvinkel, men präktiga VW vill 
inte löpa hela linan ut och antisladdsystemet 
går inte att slå av helt. Trots det kan man ha 
riktigt kul i Golf R och bilen visar upp ett 

underhållande och välbalanserat beteende. 
Detsamma kan sägas om Focus RS följ-

samma chassi som visar sig vara riktigt bra 
även på is. Framhjulsdriften har sina be-
gränsningar i underhållningsvärdet kontra 
långsladdarna i Golfen, men Forden är inte 
nämnvärt understyrd och tack och lov kan 
man slå av ESP-systemet helt och lotsa bilen 

102 km/h, 1,05 G
101 km/h, 1,05 G

SYDKURVAN

FORD FOCUS 1.17,8
VW GOLF    1.17,0

83 km/h, 1,05 G
82 km/h, 1,00 G

UTGÅNG
QUERSPANGE

169 km/h, 1,05 G
166 km/h, 1,05 G

QUERSPANGE

174 km/h
175 km/h

MÅLRAKAN

78 km/h, 1,15 G
81 km/h, 1,20 G

SACHSKURVAN

Ford Focus RS må spöa 
Impreza WRX STI och köra 
jämt med Lancer Evo på 
Hockenheim, men den tvingas 
kapitulera inför Golf R.

Fyrhjulsdriften hjälper Golf 
R ut ur snäva kurvor (som 
Sachskurvan) och det sportigt 
inställda ESP-systemet ger 
tillräckligt fria tyglar på 
asfalten. 

Focus RS imponerar 
och hamnar inte långt efter. 
Framvagnen lyckas bra med 
att få ned kraften i backen och 
RS är faktiskt snabbast ut ur 
Querspange.

HOCKENHEIM – KORTA SLINGAN
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Rallyesset Patrik Sandell tog ut bilarna på den korta isbanan på Kallsjön 
tillsammans med vår testutrustning. Resultatet var oväntat – Focus RS var 
den klart snabbaste av de två! Anledningen var Golfens ESP-system som 
bromsade framfarten. Tanken var att sätta nya tider med säkringen för ESP-
systemet uttagen, men strax innan började DSG-lådan att trilskas. Testet fi ck 
avbrytas i förtid och således blev det inget nytt varvförsök. 
Här följer Sandells kommentarer om bilarna: ”Motorn hos Golf R går riktigt 
bra och växellådan är följsam när man pressar bilen. Men när det inte går 
att koppla ur ESP-systemet är det mycket svårt att få någon som helst 
rallykänsla i körningen. Visst, den känns sportig när man sätter sig i den och 
påminner om en rallybil. Hade det gått att koppla ur ESP-systemet och få 
se banan genom sidorutan hade den vunnit den här utmaningen. Focus RS 
påminner verkligen om en rallybil: stolarna, ratten, instrumentpanelen, ja allt 
är rally. Fast varför bygger man en så här tuff bil med bara framhjulsdrift? 

FWD vs 4WD på isbana – en plättlätt match?

Patrik Sandell tävlar för RedBull Rally Team 
i VM-serien för S2000-bilar.  2006 blev han 
juniorvärldsmästare, precis före svensken PG 
Andersson. Förra säsongen körde Patrik i WRC:s 
produktionsklass där han slutade 3:a efter segrar 
i de norska och cypriotiska VM-tävlingarna. 

Focus RS är en 
sann europeisk 
muskelbil och 
vår motsvarig-
het till Ford 
Mustang.  

12 8/2010

För att vara en framhjulsdriven bil skötte den sig riktigt bra på isbanan. Det 
gick att vänsterbromsa utan att den ströp effekten, och det var ett måste för 
att få den att styra in i kurvorna när alla systemen var urkopplade, precis 
som det ska vara när det är rally. Kan man tänka sig en framhjulsdriven bil är 
Forden ett utmärkt alternativ. Det skulle vara kul att prova den på en kurvig 
asfaltssträcka i Sydeuropa. Själv föredrar jag dock Golfen på vinterunderlag 
då den är överlägsen i dessa förhållanden med sin fyrhjulsdrift.”

RS 53 km/h 
R 48 km/h

RS 41 km/h
R 38 km/h

RS 74 km/h
R 70 km/h RS 48 km/h

R 40 km/h

RS 28 km/h 
R 38 km/h

START

runt banan efter sin egna fria vilja. 
Även om man har otroligt kul och glider 

genom kurvorna med viftande bakända, 
känner man hur elektroniken i Golf R stän-
digt går in och påverkar fl ytet i körningen. 
Det är inte lönt att attackera hårt då det bara 
resulterar i ett elektroniskt strypkoppel, utan 
Golf R körs bäst med en avslappnad körstil 
och utnyttjar den fi na balansen för att ta sig 
på lätt sladd genom kurvkombinationerna. 
Tyvärr var inte Golfens DSG-låda riktigt kry 
och hade svårt att ligga kvar i Driveläget. Vi 
tvingades att avbryta körningen och fi ck så-
ledes summera testet i förtid.

Vid en första anblick ser dessa bilar ut att 
vara jämlika kombattanter med en trim-
mad C-segmentsbil på omkring 300 hästar. 
Redan från den första minuten framgår det 
dock tydligt att de angriper uppgdraget på 
två helt olika sätt. Förutom att de har olika 

antal cylindrar och drivhjul är de helt olika 
karaktärer på nästan alla punkter.

Focus RS är en extrovert typ som stän-
digt kommunicerar med allt och alla. Detta 
genom ljud, bild och beröring. Styrning och 
chassi vill ständigt berätta om vägens be-
skaffenhet och motorn är inte blyg att sjunga 
ut om sin egen potential, oavsett körsätt.

Golf R har en mer avslappnad attityd 
och har inget behov av att skvallra för om-
givningen om vilka egenskaper den besitter 
under skalet. Den är bekvämare, tystare och 
valet för den som vill kunna skjutsa passa-
gerare utan ständiga klagomål ringande i 
öronen.

Kompromissen mellan sport- och kom-
fort gör att Golf plockar hem fl est pinnar i 
betygsdokumentet, medan Focus RS är valet 
för dig som har barnasinnet kvar och älskar 
den oförvanskade körglädjen.
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GOLF R

Fyrhjulsdriften ger Golf R bättre acceleration, men antisladdsystemet häm-
mar Golfen när det svänger. Det visar sig på diagrammet ovan där kurvhastig-
heterna är högre för Focus RS. Trots ett bättre driv när ESP-systemet slutat 
jobba hinner Golf R aldrig ikapp Focus RS, som tar en tydlig seger på isbanan. 
VW-ingenjörerna har byggt en snabb bil, men sedan har någon chef förstört 
effektiviteten på vintern med sitt trygghetstänkande.

ISBANA PÅ KALLSJÖN

MÅL VARVTID: 1.36,2 
VARVTID: 1.38,9
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TOTAL:

Körglädje H H H H H  H H H H H
Styrning 5  4,5 
Chassi 5  5 
Motor & växellåda 5  5 

Komfort H H H   H H H H
Sitta fram 4  4,5
Sitta bak 4  3,5 
Fjädring 3  4 
Ljud 1  3 

Kupéutrymme  H H H H   H H H H
Fram 4  4 
Bak 3,5  4 

Bagageutrymme  H H H   H H
Volym 4  1,5  
Flexibilitet 2  2,5 

Ekonomi H H H H   H H H H �
Driftkostnad & värdeminsk. 5  5 
Driftsäkerhet och garantier 2,5  3,5 

Säkerhet H H H H   H H H H H
Euro NCAP? 5  5 
Strålkastarrengöring std? Ja  Ja 
Godkänd sikt? Ja  Ja 
”Pre Safe”? Nej  Nej 
Whiplashskydd? Nej  Ja 
Förarergonomi 4  4,5 

Miljö & energi  H �   H H
Koldioxid/personkm 1,5  2 
Energieffektivitet/pers. 1,5  2  

Vill ha – i klassen  H H H H  H H H H �
Design 5  4 
Kvalitetskänsla 2,5  5 
Karisma 5  4 

H H H H �  H H H H H

TESTBETYG/BÄSTA SPORTBILEN

1
VW Golf R 

är en den bästa 
kompromissen mel-
lan sportbil och var-

dagsbil i klassen.

2
Ford Focus RS

fokuserar på bästa 
möjliga körupple-
velse. Rymlig, men 
i övrigt tappar den i 
förnuftsronderna.

Specialrond – sportig bil H H H H �  H H H H �
Styrning 5  4,5 
Chassi 5  5 
Bromsar 3,5  4 
Acceleration 4  4 
Växellåda 4,5  4 

1
Ford Focus RS är
en kompromisslös 
super-GTI och vårt 
val när det handlar 
om ren körglädje.

2
VW Golf R är en 
rivig liten krabat, 
men är snarare 

jämnbra än bäst i 
delgrenen sportbil.

Detta är vad 
Focus RS gör 
bäst. Brom-
sarna saknar 
det rätt klippet, 
annars kanon.

Kul bil, men 
DSG-lådan är 
något av en 
besserwisser
under sportig 
körning. 

TESTBETYG/BÄSTA BILEN TOTALT

INDEX:  100 113

Härlig styrning 
som kontrollerar 
ett välbalanserat 
chassi. 

Lite vevi-
gare styrning, 
i övrigt riktigt 
bra.

Riktiga sportsto-
lar, ovanligt skå-
lat och bekvämt 
baksäte (för två). 
Hög ljudnivå.

Mjukare i 
hullet, men 
sämre sitt-
ställning bak. 
Klart tystare.

Ingen anledning 
till trängsel … 

… men Golf är 
rymligare bak.

Generös volym 
men ingen fi ness.

4WD stjäl vär-
defull plats.

Dyrare service 
och delar gör …

… Golf R billigast 
i längden.

Focus har bra 
betyg i Euro NCAP, 
men saknar den 
senaste aktiva 
utrustningen. RS-
versionen saknar 
sidokrockkuddar.

Full pott i det 
nya Euro NCAP-
provet. Saknar 
Pre Safe, men 
är i övrigt välut-
rustad. 

Fyrsitsig ger låg 
effektivitet.

Downsizing men 
törstig i test.

Focus RS är 
karisma per-
sonifi erad. Bil-
lig invändigt.

En välbyggd 
VW, som kan 
utmana Lan-
cer Evo.

TESTFAKTA

Ford  Volkswagen 
Focus RS Golf R

 Motor   
 Typ/cylindervolym, cm3 R5/2 522 R4/1 984
 Effekt, hk r/min 305 vid 6 500 270 vid 6 000
 Vridmoment, Nm r/min 440 vid 2 300–4 500 350 vid 2 500–5 000
 Antal växlar, man/aut 6/– 6/6
 R/min högsta vxl, 110 km/h 2 600 3 000/2 800

Mått
 Uppg. tjänstevikt/maxlast, kg 1 467/390 1 620/390
 Längd/axelavstånd, mm 4 402/2 640 4 212/2 575
 Bredd/höjd, mm 1 842/1 497 1 786/1 461
 Vändcirkel, m 13,1 i.u.
 Bagagevolym min/max, l VDA 385/1 245 275/1 230
 Tankstorlek, l 62 60
 Kupébredd fram/bak, mm 1 450/1 460 1 465/1 445
 Kupéhöjd fram/bak, mm 1 035/955 1 040/975
 Däckdimension, testbil 235/35 R 19 235/35 R 19

 Prestanda
 0–80 km/h, sek 4,5 4,1
 0–100 km/h, sek 6,0 6,0
 0–120 km/h, sek 8,1 7,9
 0–140 km/h, sek 10,4 10,9
 80–120 km/h 4/5/6:an, sek 4,0/4,9/6,9 4,4/5,7/7,6
 Toppfart, km/h 263 250

Bromssträcka från 100 km/h
 Kalla, olastad m 37 38
 Varma, olastad m 38 37

 Bränsleförbrukning l/100 km Bensin Bensin
 ECE-norm/test 9,4/11,5 +22 % 8,5/11,2 +32 %
 CO2 g/km ECE/testber. 225/275 199/262
   

Kupébuller, dB(A)   
 80/100/120 km/h 70/71/74 i.u.
    
 Körprov   
 Hockenheim asfalt, min 1.17,8 1.17,0
 Kallsjön snö och is, min 1.36,2 1.38,9
 Slalom 18 m, km/h 67 68 

 Ekonomi   
 Grundpris 310 900:– 333 500:–

Pris med ams-utrustning1) 328 200:– 352 500:– 
 Krockkuddar vä/hö/urkoppl. Std/std/std Std/std/std
 Sidokrockkuddar fram/bak/ –/– std/3 100:– 
 Pisksnärtsskydd – Standard 
 Krockgardin fram/bak Std/std Std/std
 Femdörrarsversion – 6 000:–
 Navigation 24 000:– 6 400:– 
 Metallic 4 500:– 5 000:–
 Fabriksgaranti 2 år 2 år
 Rostskyddsgaranti 12 år 12 år
 Vagnskadegaranti 3 år 3 år
 Försäkringskostnad/år 4 431:– 4 503:–
 Service t.o.m. 4 000 mil 10 026:– 2 476:–
 Reservdelar + jobb2) 31 926:– 26 400:–

Värdeminskning per år3) 43 550:– 46 125:–
Förmånsvärde (ams-utr.) 4 252:– 4 691:–
Milkostnad4) 60:26 58:34

 Månadskostnad4) 10 043:– 9 723:–

Fotnot: 1) ams-utr: xenon, metalliclack, klimatanläggning, färddator, radio/cd, 19-tumshjul, parkeringshjälp f+b och 
däcktryckskontroll. 2) Urval av reservdelar och jobb. 3) Enligt bilpriser.se utslaget på 4 år/8 000 mil. 4) Skatt, för-
säkring (Folksam 7–10 skadefria år, 40 år), bränsle, olja, däck, service och reservdelar + värdeminskning utslaget 
på 2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräknad på 25 % egen kontantinsats med inkluderad utebliven avkastning 
(5 %). Resterande belopp lånat till ränta av 6,95 %.
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