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Ledare

Volvo är en kinesisk kvalitetsbil. 
Hur mycket vi än vill glömma af-
fären med biltillverkaren Geely, så 
har den skett. Geely räddade Volvo 
från en tuff period och därav är nu 
bilmärket Kina-ägt. Geely är som ni 
vet tillverkaren som är mest känd 
för världens billigaste bil. Även om 
den nu blev dyrare än man tänkt sig 
från början. Men frågan jag ställer 
mig är om biltillverkaren ser någon 
vinning i att ha sin produktion i 
Sverige. Kina är som sagt duktiga 
på att kopiera men saknar helt den 
tekniska utvecklingssidan. Jag tror 
att inom fem år är stora delar av 
Volvos verksamhet flyttad till Kina. 
Detta kommer att bli döden för var-
umärket som symboliserat kvalité 
och säkerhet i många år. Vi kan bara 
hoppas att detta mardrömsscenario 
inte blir verklighet. Men många med 
mig tror jag skulle vilja veta vad som 
händer bakom de stängda dörrarna.  
Hur som helst så har Volvo lyck-
ats med sitt nya modellprogram 
och bilmärket har kreativt ökat sin 
omsättning. Framgången stavas 
”DrivE” och är Volvos svar till miljö-
frågan till skillnad mot konkurrenten 
Saab som tyvärr inte fått till någon 
bränslesnål diesel ännu. Det gör 
Volvo till en riktig klassvinnare då 

de nu satsat massor på att just få till 
miljövänligare alternativ. Sedan att 
vår nya regering satsar på fem års 
fri fordonsskatt på miljöbilar gör ju 
inte saken sämre. Vi kan klaga hur 
mycket vi vill på regeringen med An-
ders Borg är och förblir ett geni som 
räddade oss från de hårda smällar-
na i finanskrisen. Fortsätter Volvo 
att arbeta i denna linje har de sn-
art tagit stora andelar i marknaden 
och tillsamman med VAG-gruppen 
är det nog dessa som gjort mest på 
nybilsmarknaden det sista året.  
För oss på tidningen kändes det 
som ett måste att hylla Volvo-ägar-
na med ett eget nummer av Green-
Light Magazine. Sedan i bilbyggars-
ammanhang är ju Volvo det märke 
som i Sverige är absolut mest om-
byggt. Det gjorde att vi nu under 
sommaren besökte Vallåkra som 
är den största Volvoträffen någon-
sin, även om den idag innehåller 
mer än bara Volvo. Sedan besökte 
vi värmlandsorten Charlottenberg 
för att kolla in EDA-träffen som är 
en gammal Volvoträff. Tyvärr mis-
sade vi Stenungsundsträffen p.g.a. 
sjukdom men kommer garanterat 
dit nästa år då den bjöd på mycket 
roliga bilar enl. arrangörerna samt 
besökarna.

Är Volvo en Kina bil om 5år? 

TEXT o Foto: Daniel Serenus



Jensi som är förknip-
pad med Street Cars 
Fest eventen som ar-
rangeras runt om i 
Sverige berättar för 
tidningen att han nu 
planerar att dra igång 
ett nytt projekt. Vad 
exakt projektet in-
nefattar vill inte Jensi 

Tel:0506-35179 | Mail:info@hova.com | www.hova.com
HOVA.COM Carstyling 
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reportageText : Christoffer Talvis  Foto:  Daniel Serenus

Här har vi en svart fara som inte gör annat än går på fullgas. Bilen används 
flitigt runt om på banträffar men även en och annan utställning hinns med.



Att ha en välvårdad pendlarbil till och 
från jobbet var Fredrik Lindgrens tan-
ke när han hittade denna Volvo S70 
med få mil på mätaren. Till vardags 
jobbar han på däckfirma, men det 
som gjorde att detta urartade var de 
lokala streetracen han besökte, samt 
grannfirman som är Autotech Motor. 
Det började med att Fredrik lät gran-
nfirman optimera programvaran i bilen 
och montera ett avgassystem för att 
få bättre respons. Eftersom bilen var 
helt original monterades vinge, XC-
grill och andra framlyktor för att göra 

utsidan mer stilren. 
- De två första åren jag ägde 
bilen hände det inte så mycket med 
bilen, det var sen som det började 
urarta, ler Fredrik.

Vintern 2007 var då det började spåra 
ur. Med hjälp av Autotech Motor bör-
jades monteringen av en Volvo S60 
T5 motor. Några saker fick byggas om 
eftersom det inte passade, tillexempel 
gaspedalen fick byggas om till vajer 
för original på Volvo S60 är den elek-
tronisk. Insuget fick tas från en Volvo 

850 Turbo. Eftersom Fredrik visste 
att trimmandet inte skulle sluta här så 
monterades även ett Nira+3 system. 
När motorn var på plats gav han sig på 
utsidan. Frontspoilern som kommer 
från en Volvo S70R har byggts om 
helt och en kolfiberläpp monterades. 
Sidokjolarna hittade Fredrik hos den 
lokala stylingfirman i Trollhättan. Bak-
till blev inte modifieringarna lika stora, 
uttag för dubbla utblås gjordes och 
XC70 sarger runt utblåsen monter-
ades. Eftersom delarna nu behövdes 
lackeras tänkte Fredrik att det är lika 

Bilen visar vad den är 
byggd för



bra att lacka om hela bilen, lättare sagt än 
gjort hittade han en kille vid namn Anders 
Augustsson som tog emot bilen. Men det 
skulle bli mer än bara vanlig lack, Anders 
visade sig vara duktig på att motivlacka.  
- Tribaler fyllda med döskallar längs si-
dan skulle vara schysst tänkte jag och gav 
Anders fria händer på detta, säger en myck-
et nöjd Fredrik.

En Fredag rullades bilen in på lackverkst-
aden och hämtades ut på söndag kvällen. 
Det kan inte ha blivit många timmars sömn 
för Anders denna helg och resultatet blev 
riktigt bra. En säsong med utställningar och 
bankörning väntade. Efter att ha fått mers-
mak för bankörning efter en säsong kände 
Fredrik att det var dags att åtgärda några 
saker för att den skulle kunna köra ännu 
bättre tider. 

Garagesäsongen 2009 var här och motorn 
revs ner helt för att ses över. Även denna 
gång fick Autotech Motor äran att trimma 
upp bilen rejält. När ändå motorn var ner-
plockad passade man på att lackera mån-
ga delar. De delar som inte blev lackade, 
polerades istället. Effekten fick ett rejält kliv 
upp i registret jämfört mot tidigare och en 
Quaife diff hittade sin plats i växellådan. 
För att få ett styvare chassi monterades ett 
coilover-kit, hårdare bussningar, IPD krän-
gningshämmare-kit, fjäderbenstag fram 
och bak och IPD k-stag. Inuti bilen gjordes 
förändringar också, Fredrik rev ut allt för att 
montera en bur han hade hittat på nätet. 
Racingstolar och 4 punktsbälten fick ersätta 
original diton för att man skulle sitta bättre 
vid bankörningar. För att matcha den nya 
effekten och det nya chassit kände Fredrik 

Volvo inspireration in i varje detalj.



att originalbromsarna hade gjort sitt. Ett par 
stora bromskivor monterades fram, som 
mäter hela 360mm och nyps åt av 6-kolvsok, 
bak monterades slitsade S70R bromskivor. 
Bakspoilern kapades upp då Fredrik inte 
tyckte att den passade in i banstuket längre, 
en diffusor i aluminium bokades till och in-

stallerades.

Senast vi såg denna bil åkte han varv efter 
varv på Mantorp Parks slinga med gasen i 
botten, Fredrik gillar att använda denna bil 
flitigt, han brukar även bjuda på en och en 
annan rökfylld burnout.

Inte välpolerat, men grymt roligt



“Vintern 
2007 var då 
det började 
spåra ur.”



Effekt/Vridmoment
500 Hk?

Motor, Växellåda, Avgassystem
S60 T5 -04 Motor. 
Portad Topp Utav Autotech.
Mirafräst Topp.
Blocket Uppborrat 0,5 mm.
Verdi Stakar.
JE Kolvar Som Är Urgröpta För Kammarna.
Hårade Ventilfjädrar.
Autotech Kammar.
Nira i3+
GT30R Turbo
3” Avgas Från Turbo Med Dubbla Utblås.
Sash 4 puckad sinterkoppling och audi tryckplat-
tan.
Omstiftat Enkelskivit Svänghjul Från Volvo 850 
GLT, Balanserat Ihop Med Tryckplattan.
M56H V-låda
Quife Diff.
Plenum I Aluminium.
3” Gaspjäll.
Samco Vattenslangar.

Chassi
Framvagn: 
Delrinbussningar Från Xtremt.se
Länkarmsbussningar Från Xtremt.se
Främre & Bakre (Övre) Bussningar I Powerflex
Fjäderbensstag
IPD Krängsningshämmare Från Xtremt.se
IPD K-stag Från Xtremt.se
V-lådsbussningar I Delrin Från Jerd.se
Bussningar Till Växellänkaget I Delrin Från Jerd.
se

Bakvagn: 
Nya Originalbussningar Från Volvo
IDP Krängningshämmare Från Xtremt.se
Fjäderbensstag Bak Ifrån Ultra Racing I Japan 

GM Coilovers Runtom Från Xtremt.se
Stag Under Bilen För Bättre Stabilitet

Fälgar
18*8 Koya Riviera, 225\40-18

Interiör
Störtbåge  
Racingstolar
4-punktsbälte
Laddtrycksmätare & Voltmätare I A-stoplen
Baksäte I Halvskinn
Svartmålat Tak
Full inredning

Bilstereo/Multimedia
DVD spelare
Original Högtalare

Exteriör
Modiefierad R front, Förlängd Ca 4,5 Cm. Igenla-
gda Linjer Fram & Bak.
Bakkjolen Har Fått “Addon Paketet” Inplastat Med 
Dubbla Utblås Och XC-sargar Inplastade. 
Diffusor Bak I Rostfritt Stål.
“Listerna” På Fram Och Bakspoiler Bortspacklade.
Igensvetsade Sidoblinkers Och Antennhål. 
Volvo Original Backspeglar Med Ingjutna Blinker-
slampor.
Kolfiber Läpp Fram, Anpassad För R-fronten.
Angle-eye Framlapor, Blinkers I Svart och Ögon-
lock.
Sidokjolar.
Takvinge.
XC-grill.
Motivlackerad Med @ 120 Döskallar Sammanlagt. 
Airbrushanders På Garaget Som Målat

Tack till:
Autotech Motorsport
Däck å Fälg Trollhättan
Streetcars.se 
Graddhyllan.tk. 
Xtremt.se



PULSEN
Vi är din bils 

bästevän

Hjul instäl lning

Däckbyte

Däckbalansering

Chiptr im/Ecotr im

Bi lverkstad

Bi lservice

Stenskotts lagning

Fixar mindre bucklor

m.m.

“Vi är värda en omväg”
Du kommer inte ångra dig!

www.persverkstad.se

Namn: Johnny Kruse

Ålder. 39 år

Bor: Tanumshede

Arbete: Billackerare i Familje-
företaget JKR Lack & Design

Civilstatus: Gift 3 barn och 
2 hundar 

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det är egentligen mina föräldrars fel. Hela min uppväxt har präglat-
sav biltävlingar.
1999 började jag med bil styling, tyckte det var roligt att lackera 
samt göra 
något annat än än bara standardbilar. Började dessutom att
”justera” stötfångare osv..

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken 
nivå tycker du att du ligger på?
Mitt motto är att bygga i befintligt material, alltså plåt eller plast 
beroende på original materialet. Det skall vara gjort för hand och vara 
unikt, att bygga en egen stil. Så jag ligger väl nånstans mellan 8 –10 på 
skalan

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det var 2007 som 855:an skulle ställas ut på Elmia. Måndagen före 
mässan skulle jag lacka bilen och då tog färgen slut. Det var en spe-
cialfärg, den fanns inte i Sverige. Det gick inte att få hem den på annat 
sätt än att åka och hämta hem den.
Min bror och en kompis hängde på så vi körde i ett sträck till Belgien 
och hem igen. En liten resa på närmare 264 mil. Startade tisdag mor-
gon var hemma igen onsdag morgonen. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det värsta jag vet är EL!

FAKTA



PULSEN
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Ingen direkt men fick en idé att bygga något Volvo inte gjort.

Bästa garage drycken?
Red Bull

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det minsta jag lägger på mitt jobb är 40 timmar i veckan sedan blir det 
några timmar extra varje dag.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
För närvarande bygger vi om Volvo 855an som pappa tagit över. Plåt-
breddad med handknackade skärmar, trösklar med mera. Planerna var 
att komma till Elmia 2010 men det fanns inte en chans att vi skulle bli 
klara. Målet är nu Elmia år 2011.





EVENTText  Daniel Serenus     Foto: Joakim Zanders

Vovloägarnas Mecka
Vallåkraträffen är och förblir en Volvo träff. Även om den idag har mån-
ga fler bilmärken som ställer upp och tävlar om de åtråvärda bucklorna.



Volvo är ju störst representerat på denna 
gamla sammankomst för Volvo-entusiaster. 
Vallåkraträffen är Skandinaviens största 
utomhusutställning och under dessa dagar 
kommer besökare från Sverige, Danmark, 
Norge och Finland. En bilfest utan dess 
like som man måste uppleva om man är 
bilintresserad. Söndagen är den som alla 
åker på, men i år var det många fina bilar 

Kompressormatad V8 i en Volvo!



Snygg Retro-look

Fetast fälgar vinner



på plats redan på lördagen. Efter lördagens utställn-
ing blir det traditionsenlig cruising i Helsingborg som 
tyvärr var lite väl full med myndighetspersoner som 
kör bilar med blåa discolampor.

Fullt med snutar i hela 
Helsingborg. Det där-
för lite däckrök under 
cruise:ingen



Home Made cab nummer 1

Fullt med bilar och massa åskådare 
hade smalats  denna vackra kväll



Festen var given och en del firade 
den i en gammal Volvo 740

Home Made cab 2



T-Röd Vs. T-Svart

Grym motivflack



Polestars grymma Volvo C30



Rost är charmigt, när det gäller RAT ROD 
stuket.

Rosa fälgar, tur att smaken är som 
baken.

Tidnings favorit



Den eftertraktade titeln ”Sveriges snyg-
gaste Volvo” gick till Värmlandskillen Lukas 
Lööf och hans extremt snygga S40. När tid-
ningen frågar Lukas helgen efter hur han 
ser på priset, svarar han blygsamt att det är 

kul när folk gillar det man gör. 
För övrigt klarade sig besökarna och utstäl-
larna sig bra från regnet som drabbat vårt 
avlånga land. Det var först när prisutdeln-
ingen påbörjades som regnet olägligt ville 
titta fram. Sammanfattningsvis var träffen 

Vinnare av Svergies snyggaste 
Volvo

Idérikedom när den är på topp





 Volvo V60 gör entré på bilmarknaden 
med ambitionen att direkt ge den nya 
sedanmodellen S60 en tuff match i 
jakten på titeln “Tidernas mest dyna-
miska Volvobil”.
- Många av de kunder som fick en 
förhandstitt på nya V60 under ut-
vecklingsarbetet  tycker att den har 
en minst lika sportig karaktär som 
nya S60, säger Volvo Personvagnars 
designchef Peter Horbury.
Hela 90 procent av V60-årsmålet på 
50 000 bilar kommer att hitta euro-

peiska köpare.
 
De entusiastiska kundernas omdö-
men är ljuv musik för projektgrup-
pen, som hela tiden haft ambitionen 
att ge V60 den emotionella utstråln-
ing, sportiga design och dynamiska 
köregenskaper som krävs av en äkta 
sports wagon.

- Den typiska sports wagon kunden 
är en S60-köpare som vill ha lite ex-
tra utrymme och flexibilitet utan min-

sta kompromiss med den sportiga 
designen och de spännande köre-
genskaperna, säger Volvo Person-
vagnars VD Stephen Odell. Han til-
lägger:
- Konkurrensen är knivskarp och 
kunderna i segmentet vet precis vad 
de vill ha. Därför har vi också lyft den 
interiörens exklusiva kvalitetskänsla 
och laddat bilen med tekniknyheter 
på säkerhets- och komfortsidan. Re-
sultatet är en unik sports wagon, i to-
tal harmoni med den sportiga utstrål-

ningen. 
 Coupe snarare än herrgårdsvagn
Den utpräglade kilformen och det 
coupeslanka taket på nya V60 ack-
ompanjeras av sidans skulderlinje, 
som formar en mjuk och ändå kraftfull 
dubbel våg från de främre strålkastar-
na till bakljusen. 
- Formmässigt handlar det om att 
göra bilen så coupelik som möjligt 
med den där dosen extra utrymme 
i behåll. Vår sports wagon har inga 
ambitioner att vara en traditionell her-

Sports wagon kombinerar spännande de-
sign, körglädje och banbrytande säkerhet
Sports wagon kombinerar spännande de-
sign, körglädje och banbrytande säkerhet

Nya Volvo V60



Nya Volvo V60

 Europeisk målgrupp
Det inledande årsmålet för nya Volvo 
V60 ligger på 50 000 bilar. Av dessa 
kommer hela 90 procent att gå till euro-
peiska köpare. De fem största marknad-
erna blir Sverige, Storbritannien, Hol-
land, Italien och Tyskland.
Nya V60 byggs vid Volvo Personvag-
nars fabrik i svenska Torslanda. De 
första bilarna levereras till kund under 
hösten  2010.
 
Mums för bilentusiasten
Förenklat kan bilköpare delas in i två 
huvudgrupper: entusiaster och prag-
matiker. För entusiasten är bilar ett 
högprioriterat samtalsämne som aldrig 
kan överdoseras, medan pragmatik-
ern enbart plockar fram sitt bilintresse 
när det är dags att byta det nuvarande 
transportmedlet mot ett nytt, vart tredje 
år eller så.
I ett historiskt perspektiv har Volvos 
varumärke attraherat fler pragmatiker 
än entusiaster. Men i takt med att Vol-
vomodellerna blivit mer emotionella har 
den bilden förändrats - och nya V60 är 
fullmatad med alla de emotionella ingre-
dienserna på entusiastens favoritmeny.
- Siffrorna 60 i modellbeteckningen sig-
nalerar numera våra sportigaste mod-
eller. XC60 var första steget. Vi tog näs-
ta steg med nya S60 - och nu kommer 
nya V60 sports wagon, säger Stephen 
Odell.

Text & Bild : Volvo

Tidningen har glädjande nyheter. 
Från och med nästa nummer kom-
mer Tony Pettersson att följa bilkul-
turen i Japan. Tony kommer att ar-
beta som utrikeskorrespondent och 
rapportera i varje nummer. Tony är 
för många en kändis som sedan 
flera år figurerat i bilvärlden.  Han är 
ett fan av drifting och är en av an-
ledningarna till att han nu befinner 
sig i Japan. 
- skall man förbättra sina drifting 
kunskaper är det i Japan man skall 
befinna sig, säger Tony
Vi på GreenLight Magazine är 

självklart mycket glada för att få den 
stora äran att ta del av hans vistelse 
på andra sidan jorden. 
- Detta är ett lyft för vårt innehåll i 
tidningen och ett steg framåt att 
ha Sveriges bästa innehåll, säger 
Christoffer Talvis Chefredaktör på 
GreenLight Magazine. 
Tony kommer att besöka en del dri-
fitng event i Japan  som tidningens 
läsare kommer kunna ta del av. Som 
ni vet har DriftMonkey gänget blivit 
världskändisar i driftingkretsar och 
förhoppningsvis kommer vi kunna 
ta del av just detta gäng. 

Vad är drifting?
Drifting är en bilsport där förarna 
framför sina bilar och gör kontrolle-
rade sladdar i sidled på en asfal-
terad bana eller slinga. Drifting är 
accepterat av Svenska bilsportsför-
bundet som motorsport.
Allt började för ca. 20år sedan då 
djärva Japaner åkte runt bland de 
smala kurviga vägarna uppe i ber-
gen och sladdade. Största svenska 
talangen inom drifting är Samuel 
Hübinett



I Rampljuset

Effekt/Vridmoment
340 hk / 410 Nm

Motor, Växellåda, Avgassystem
R Motor Med T19
TM Racing Katrineholm Har Mappat Optimer-
at Mjukvaran I Bilens Dator ME7
Lite Ombyggd
Stor Intercooler I Aluminium
Ferrita Rostfritt 2,5”Tryckrör Till Turbon
CDA Luftfilter Direkt Insugningskit I Kolfiber
Nerflyttade Tutor För Mer Ingående Luft
Ferrita Rostfritt 3” Insugningsrör LMM turbo, 
Dumpventilanslutning
LMM I Rostfritt Från TM Racing
JBR Dumpventil JBR-K25 Blå
Grenrör I Rostfritt Från TM Racing

Chassi
Öhlins Gasdämpare Ställbara I 8 Steg Runt 
Om. 
Öhlins Fjädrar
Bilen Är Låg, Den Har Ca 10 cm Lägre Mark-
frigång Än En Vanlig V70 .

Fälgar
Kromfälgar Från USA 20” 

Interiör
Komplett R Utrustning
Massor Med Läder I Hela Bilen, Nästan Två 
Hela Ko-skinn
Massor Med Kolfiberdetaljer
Alcantara (Svartgrå Mocca) På Innertaket, A, 
B, C, D Stolparna, Bakluckan, Kudden Mel-
lan Framstolarna, Instrumentpanelen, Golvet 
Bak, Handbroms, Växelspak & Dörrsidor med 
mera.
Pedaler 3 St I kolfiber
Rostfria Polerade Ringar Runt Instrumenten
Regnsensor Från M Sjöberg
Volvolarm Med Nivåsensor
GPS Larm Med Kartbild På Datorn & GSM 
Larm
Laservarnare Med Störare
Hållare För Champagne I Armstödet I Bak-
sätet
Kromat Handtag Från C70 -05 Till Handsk-
facksluckan

Bilstereo/Multimedia
Kenwood DNX8220 Multimedia Med Inbyggd 
Garmin Navigator
Dolby Pro Logic 5.1 Med Slutsteg Till Center-
högtalare

Digital TV Med Boxerkort 43 Kanaler Och 
Dubbla antenner
2 St Volvo Original LCD 7” I Nackstöden
3 St MBQUART Slutsteg 
2 St MBQUART 10” Basar
2 St MBQUART 6,5” Högtalare Kit
1 St JL Audio 6,5” högtalare Kit
1 St MBQUART 4” högtalare Kit
1 St MBQUART Center 5,25” Högtalare 
1 St JL Audio 6W3V3 6,5” Bas, Inbyggd Under 
Handskfacket, Alcantara
2 St Kondensatorer I Kolfiber
Samsung LCD TV 23”
Sony PS2 Med Trådlösa Blå Kontroller
Optima Blue Top Batteri 75 Amp
CTEK Multi XS 2500 Batteriladdare

Exteriör
Mer Än 50 Delar På Bilen Är I Äkta Kolfiber 
Med Massor Av Klarlack
R fronten Är Kapad, Ombyggd Och Förstorad 
40 mm
DTM Läpp I Kolfiber Typ Audi A4 DTM, Sticker 
Ut 30 mm Fram Under Fronten
Trösklar Från VIP
Bakdel Modiferiad Med Dubbla Utblås Från 
VIP & Volvo



Volvo Backspeglar Med Blinkers & 
Kolfiber, Igensvetsade Blinkershål På 
Framskärmarna
Solfilm På 8 rutor
Optic Blue Skyddsfilm På Lysena
Takspoiler Special Från Nåkab
Spoilergaller Från RS4, Svartlackad 
Från Nåkab
Svartlackad XC Grill Med R-märke
Klarglas & USA-blinkers Från C70 
-03
Xenon Halvljus 6000 k Från Hella
Lackad Hajfena Från V70 -08
Borttagna Rails
Nya Modellen Klarglas Bak Från Re-
alcar

Övrigt
Stort Tack För All Hjälp Med Allt 2000-
2010
Jonas Wahlström Volvo
Urban Olovsson Kolfiber
Micke Johansson Volvo
Göran Björkman Lackning Av Småde-
lar
Christers Lack I Malung
Mathias Backesljudbygg.se Ekerö 
Ljudbygget
Roger Kjellner Front & Kjolpaket
Karkkainen PS bilder/Hemsida
Mia Eriksson Reklammateriel
Mathias Samglas Solna Solfilm & 
Glas Till Ljudbygget
Micke Mac Audio MBQUART
Thomas På TM Racing Motorbygge
Lasse Reihell Monterbyggen
Andie ABS Wheels
Öhlins
Pedro LH Bil O Båt
Bålsta Polering
Håkan Ljungberg Transporter
Michael Mickés Ljus & Ljudteknik 
Ekerö 
Alla På Nåkab AB
Lasse Papper & Tryck I Solna Tryck-
er På Våra Kläder
Alla Vackra Värdinnor



FotoSession Foto:  Daniel Serenus





TUNING CAR

870 Hk / 1120 Nm vid 0,7 bar 



Fotograf Guiden

Vänersborg
Daniel Serenus 
 
Tel: 0704-421421
E-post: 
daniel.serénus@hotmail.com 
 
Trollhättan
Christoffer Johansson

Tel: 0708-105373
coffe5@gmail.com
Hemsida: 
www.coffe.dk

Trollhättan

coffe5@gmail.com
http://

Järpås
Eddie Rudolfsson 
Tel: 0735 13 34 36
E-post: 
eddiesfoto@telia.com 
Hemsida:

Eskilstuna
Rani Salam 
Tel: 0735 - 98 21 16
E-post: 
info@ranisfoto.se 
Hemsida: www.ranisfoto.se

Västerås
Sami Holm 
Tel: 0703 - 44 23 13
E-post: 
sami.holm@home.se 

Katrineholm
Christoffer Talvis 

Tel: 0707 - 71 61 91
E-post: 
christoffer@talvis.se 
Hemsida: www.talvis.se

Karlstad
Erik Nygren 
 
Tel: 070-585 31 11
E-post: erik@eriknygren.com
Hemsida: www.eriknygren.com

Stockholm
JalleGraphics
Hjalmar van Hoek

Tel:  076-203 64 08
info@jallegraphics.se
Hemsida: 
www.jallegraphics.se

Vill du vara med i fotograf 
Guiden? 
Kostar 200kr inkl. moms  
för 8 nummer 



Rekommenderade 
företag

Dessa företag stödjer GreenLight Maga-

zine. Handla högkvalitativa produkter från 

någon av dessa leverantörer.

Bilverkstad | Däckverkstad

Bilverkstad, däckbyte & balansering, 
4-hjulsinställning, Chiptrim, Service. 
 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66
 
Gillstad

Avgasysystem

Försäljning av Inoxcars avgassystem 
Vi agerar vi återförsäljare.
 
www.biltuning.se 

Styling

På BlueRide finner finner du bilstyl-
ing, biltillbehör, dekaler och mycket 
annat för att pimpa din ride. Snabba 
leveranser och allt till riktigt bra 
priser. 
 
www.blueride.se 

Fälgar Bilvård

Här hittar Du det mesta inom rengöring 
och rekond med alla slags tillbehör. 
Vi lagerför de flesta produkterna för 
snabba leveranser. 
Våra varumärken är bl a 3M, Turtle Wax 
Professional, Sanego, Blue & Green, 
Flex, Frosty, Mesto, Vikan, Unisorb, 
Tork, 
Alcon, Gloria, Kama Rostfria Styling-
bågar, Ferrita, Kamasa Tools mfl mfl.

 
www.kemidepan.se

Lackering

Lackering | Modifiering | Kolfiber | 
Glasfiber | Rekond m.m. 
 
www.improxcustoms.com

Vi har 10 000 -tals produkter i vårt 
sortiment och du hittar nästan allt 
på vår nya hemsida.
 
www.dalhems.se

Fullspäckad webbshop med bilre-
laterade produkter från kvalitativa 
leverantörer.  
 
Vi är din bil kompis, så ta en titt i 
vår online butik.

www.collexstyling.se

Sveriges ledande fälgspecialist. Hos 
oss blir drömbilen verklighet. OCL 
Brorssons uppdrag är att förverk-
liga din dröm om den perfekta bilen. 
Därför har vi alltid satsat på högsta 
kvalitet och design när det gäller 
fälgar, styling och tillbehör. I vår 
värld är ingen dröm är för blyg-
sam eller för storslagen; fälgsorti-
mentet sträcker sig från minsta 10 
till största 30 tum.  Vi håller koll på 
omvärlden, motorsport och mode, 
och omsätter dessa nyheter och 
trender till konsumentmarknaden. 
De varumärken vi representerar 
är noggrant utvalda för att passa 
dina önskemål, kvalitetskrav och 
drömmar. På www.oclbrorssons.se 
kan du få en total överblick av våra 
produkter, från fälgar till exklusiva 
tillbehör för Mercedes och BMW. Här 
hittar du också vår smidiga fälgte-
stare som hjälper dig att välja fälgar 
till just din bilmodell. 
Vi säljer våra produkter genom gum-
mifackhandeln, bilhandeln, bilim-
portörer och bilindustrin.

www.oclbrorssons.se



Rekommenderade 
företag

Dessa företag stödjer GreenLight Maga-

zine. Handla högkvalitativa produkter från 

någon av dessa leverantörer.

Styling

Vi åtar oss många olika slags arbeten 
vad gäller bilar, däribland gjutning i
glasfiber eller kolfiber, drapering med 
kolfiber, customtillverkning av
kjolpaket och andra stylingdelar, repa-
ration av plåtskador, riktning av
krockskadade bilar, bilrenoveringar, 
etc. Naturligtvis står vi även till
tjänst med lackering, där såväl flerårig 
erfarenhet samt ypperlig utrustning
finns, samt montering. 
Vi sätter alltid våra kunders nöjdhet i 
främsta fokus. Kontakta oss om du
vill ge din bil personlig prägel, ny lack 
eller bara omplåstring av sår!

mail: iceman@adrian-styling.com
tel: 0734349123

www.adrian-styling.com

Vill du vara ett av våra 
Rekommenderade Företag?

89kr / nummer exkl. moms 



ProjektbilenText o foto:  Christoffer Talvis

I Våras tog projektbilsgänget kontakt 
med SolfilmoSäkerhet.se som är ett 
företag som jobbar med att mon-
tera samt marknadsföra olika typer 
av filmer man monterar på rutan.  
Företaget marknadsför även skydds-
film för lack och lyktor. Något vi tidig-
are testat i tidningen. Nu ville vi prova 
att montera skyddsfilm på rutorna och 
testa dess fördelar. Varför skall man 
då montera skyddsfilm på en bil. Jo 

det är ganska logiskt, för att skydda. 
Magnus som är ägare av företaget 
SolfilmoSäkerhet.se  berättar att med 
skyddsfilm monterad på rutorna min-
skar man risken för att få glassplitter 
på sig vid en eventuell kollision. Det 
gör det också svårare för eventuella 
inbrottsförsök, då det blir svårare att 
slå sönder rutan. Skyddsfilmen skyd-
dar också från UV-strålning som kan 
ge missfärgningar/blekning av inred-

ningen. Ni som har mycket läder i 
inredningen vet vad Magnus menar.  
- Det är ganska vanligt att man kan 
få glassplitter i lungorna vid en kol-
lision, den risken försvinner nästan 
helt och hållet med skyddsfilm mon-
terad, säger Magnus. 
Magnus använder bara högkvalita-
tiva produkter och representerar det 
kända varumärket Solar Gard. – vik-
tigt att resultatet blir bra och har pro-

vat det mesta innan jag fastande för 
Solar Gards produkter, säger Mag-
nus 
Men att montera på en Speedster var 
inte det lättaste. Magnus berättar att 
det var en utmaning, men skam den 
som ger sig. Sedan kan ju hans yrke-
serfarenhet spela in när vi kommer 
till resultatet.  Magnus lyckades få på 
filmen med gott resultat. Vi gjorde ett 
snabb test med hjälp av en skruvme-



jsel för att se ur bra filmen håller. Re-
sultatet var imponerande och Mag-
nus tillägger att det finns en rad olika 
tjocklekar som gör det ännu svårare 
för folk som inte känner till skillnaden 
mellan mitt och ditt.

Här monterar Magnus på 
skyddsfilmen



Officiella Partners

www.collexstyling.se

www.fordonsoptimeing.se

www.blueride.se

www.dalhems.se

www.biltuning.se

www.improxcustoms.se

Officiell bilverkstad:

Officiell leverantörer:

wargia engineering, 
Tengrengstorp i Vänersborg

Vargöns Mekaniska, 
Vargön i Vänersborg

Kemi Depån
www.ejes.nu

www.hova.com

www.persverkstad.se

Officiella Partners

www.trendab.se

www.vinylmakeupjonkoping.se
Officiell Fälgleverantör:

www.oclbrorssons.se

Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

Solfilm & Säkerhet 
www.solfilmosakerhet.se



I Rampljuset

Effekt/Vridmoment
210 hk / 280 Nm

Motor, Växellåda, Avgassystem
5254t 
M56h Manuell
Högglanspolerat Tryckrör
Rostfritt Twinpipe
Dubbla 4” Slutrör
Polyflex Bussning Till Övre Motorfästet
JR Öppetluftfilter Med Avskärmning 
Frontmonterad Intercooler 
Blankpolerade Rör 
Blåa Silikonslangar Till Intercoolern
Blåa samco silikon slagar till motorn
Lackerad R-kåpa
Blåa Silikonslangar Till Vatten
Blåa Silikonslangar Till Vakuum
Mer Polerade Delar
Högglanspolerat Insug
Lackerade Blåa Detaljer 
Optima Yellowtop 4,2l
Oljelock I Aluminium
Blåa Silikonslangar Till Spolarmunstyckena
Blå Silikonslangar Till Turbo Trycket 

Chassi

Svart Lackerde Länkarmar Fram Med Svarta 
Polyflex Bussningar 
60/40 Väghållningsats
Svart Lackerad Spindel & Bromssköld
Aluminium Fjäderbensstag

Fälgar
20” Nitro Fälgar
225/30 R20 Falken Fk452 Däck
Däck Trycksenorer
Varad Hjulhus Belysning 
Valsade Skärmkanter (2 Cm Bredare Än Orig-
inal)

Interiör
Kromade Cigarett Tändare Med Dioder (Blåa)
Kromade Dörrpinnar 
Genomskinliga Vippbrytare Med Diod (Vit)
Växelspaksknopp Isotta Puma (Kromad)
Momo Pedaler (Kromade) 
Momo Fotstöd
Momo Ratt (Millennium Sport)
Silver Lackade Plastdetaljer 
Blåa Dioder I Alla Knappar 
Rostfria Instegslister
Omklädda Säten I 2 Färgat Skinn
Omklädda Dörrsidor I 2 Färgat Skinn

Ombyggda Dörrsidor För Att Högtalarna Ska 
Passa
Mätarhållare På A-stolpen Ombyggd För Att 
Diskant Ska Få Plats & Omklädd I Skinn
Autogauge Mätare 
Egen Sydd Växelspaksdamask
Egen Sydd Handbromsdamask
Innertaket Klätt I Konstskinn
Mitt “Kudden” Omklätt I 2 Färgat Skinn
Alla Plastbitar Inne I Bilen Omklädda I Konst-
skinn
Varad Ljus Vid Fötterna Fram & Bak (1000 
färger)
Strobe Belysning Vid Fram Fötterna 
Silver Lackade Plastdetaljer 
Blåa Dioder I Alla Knappar
Ombyggda Nackstöd (6,5” Skärmar) 
Vita Mätartavlor Med Plasmaljus
Kromade Mätarringar
Egentillverkad Mätarehållare I Mittkonsolen

Bilstereo/Multimedia
Pioneer AVH-P5000 DVD-Spelare
2st Infinity Perfect 12vq 12” Bas
2st Infinity Ref475a 4-kanals Slutsteg 
JBL GTO 14001 Monosteg 
Infinity Kappa 65,9cs (Framsystem)

Street 
Cars Fest 
arrangör 
har nytt 
projekt 
Jensi som är förknippad med 
Street Cars Fest eventen som ar-
rangeras runt om i Sverige berät-
tar för tidningen att han nu plane-
rar att dra igång ett nytt projekt. 
Vad exakt projektet innefattar vill 
inte Jensi uppge, men att det har 
med ett rabattsystem som kom-
mer att göra det lättare för alla 
bilbyggare som ansluter i sig till 
projektet. Jensi har lovat att ge 
tidningen mer information ju när-
mare projektreleasen de kom-
mer. Men inom några månader 
skall info komma ut om projektet.
Hur detta kommer att påverka 
Street Cars fest turnén nästa sä-
song vill han inte gå inpå.



Infinity Kappa 693,7 (Hatthyllesystem)
Infinity Kappa 62,7i (Bakdörrarna)
Blinkade Strobe (blått & vit)
Varad Diodbelysning (blått, vit, 1000 Färger) 
2st 4” Aero Basportar Genom Hatthyllan 
(Lackad)
Väldämpad Med Dämpmatta M1 (12 paket)
Egen Tillverkad Hatthylla 
Ombyggda A-stolar För Diskanterna

Exteriör
Lackad I Limestone Pearl (Volvo 440)
Klarglas Strålkastare (C70-04)
Klarglas Usa-blinkers (C70-04)
XC70 Grill
R-vinge Med Skiftande Lack På “Flärpen” 
(Silver & Guld)
Ögonlock
Evolve Kjolpaket (Igenlagt Strålkastarmun-
stycke På Stötfångaren & Borttagna Dimljus)
M3 Sidokjolar
Modifierad Bakspoiler Med Evolve Bakboxar 
Och AWD Utblås Sarger
Lackerade Stänkskydd Fram  
Modifierade Skärmkanter & Inneskärmar 
(Bak)
Kromade Bokstäver EVOLVE
Xenon Konverterad (Kelvin 14000) 
Modifierade Lampor För Att Passa 
Stålkastarna(H7R)
Tonade Rutor
Kromade Blinkers Lampor Runt Om 
Kromade Torkarblad
Kromfilm På Insidan Av Motorhuven 
Varad 1000 Färger Underground Kit
Nya Backspeglar Med Integrerad Blinkers 
Wing 2 (Lackerade)
Blinkers Igenlagd På Skärmarna
Diskret Takvinge 
Lackerad Lastbit Uppemot Framrutan
Lackarade Spolar munstycken



R-Design lanserades 2007 för 
att möta det stora intresset hos 
framförallt yngre bilköpare att spe-
cialutrusta sina bilar med sportiga, 
personliga tillbehör. Med R-Design 
fick de tillgång till ett smakfullt sam-
mansatt tillvalspaket med exklusiva 
designdetaljer och sportiga chassin.

Idag finns R-Design i nästan hela 

Volvos produktprogram genom mod-
ellerna C30, S40, V50, S80, V70, 
XC60 och XC90.
Volvo XC60 är den minsta ”suven” av 
Volvos suvmodeller och med R-de-
sign paketet är den riktigt läcker. Här 
är lite info om XC60’s R-designpaket.
Volvo XC60 R-Design utstrålar kör-
glädje - och det sportiga chassiet och 
den nya, ännu mer direkta styrningen 

ser till att vägegenskaperna svarar 
upp mot det sportiga utseendet.

- R-Design förstärker XC60s redan 
sportiga drag och ger bilen en extra 
raffinerad karaktär, både i körup-
plevelsen och i designen. Detta är 
egenskaper som attraherar kunder 
som köper den här biltypen, säger 
Susanna Johansson, produktchef för 

R-Design vid Volvo Specialvagnar.

Volvo XC60 har redan skaffat sig en 
stark position i segmentet för cross-
overs. Med sina muskulösa former 
och skarpt skurna bakljuspaneler 
drar den blickarna till sig. Tillvalspa-
ketet R-Design gör bilen ännu mer 
självsäker och iögonfallande.



Utvändigt känner man igen de typ-
iska attributen för R-Design: back-
spegelkåpor, lister och dekorer i 
matt silk metal, hasplåtar och dub-
bla avgasrör i krom. De femekrade 
aluminiumfälgarna av modellen 
Cratus är också unika för R-Design-
modellerna. 18 tum är standard, men 
fälgen finns även i 20-tumsversion 
som tillval. Storleken är ny för Volvo 
XC60 och endast tillgänglig via R-
Design.

En ytterligare nyhet är att bilens 
nedersta del är färganpassad med 
resten av karossen på XC60 R-
Design. Detta skapar en visuell 
känsla av att bilen är lägre och mer 
dynamisk - trots att markfrigången är 

oförändrat generös.

Spännande körupplevelse med ut-
märkt komfort
R-Designchassit är styvare, krafti-
gare dämpat och har mer distinkta 
köregenskaper. Men utan att inkräkta 
för mycket på komforten. Samtliga 
passagerare kan fortfarande åka 
länge och bekvämt på alla typer av 
underlag. Och i och med att bilen 
behållit sin generösa markfrigång 
förblir också de utmärkta terränge-
genskaperna intakta.

Den nya, mer direkta styrväxeln 
bidrar också märkbart till körupplev-
elsen. Genom en snabbare respon-
stid blir styrningen mer alert och ger 

föraren mer exakt kommunikation 
med bilen och vägbanan. Detta 
bidrar i sin tur till det förtroende som 
behövs för att utmana bilen till det 
yttersta så att köregenskaperna kan 
njutas fullt ut.

Modern och exklusiv interiör
Också invändigt dominerar det 
exklusiva metalltemat via alumini-
uminlägg i ratt, dörrlister och på den 
typiska mittkonsolen. Sportpedalerna 
är utförda i borstad aluminium, med 
ribbor av gummi för exakt grepp, 
känsla och kontroll.

Den elegant mörka mittkonslen 
pryds av en cirkelformad ljus 
dekor som expanderar dynamiskt 

utåt. Mönstret återkommer på de 
skulpterade, tvåfärgade sätenas 
snedrandiga partier. Sätena kan fås i 
två färgkombinationer, med antingen 
ljust beige eller mörkgrått som domi-
nant.

Framstolarna har två hårdhetslägen i 
både rygg- och sittstöd, för att skapa 
en bekvämt fixerad sittställning vid 
inspirerad körning. Sportratten i 
perforerat läder och med ingraverat 
R-Designemblem, påminner ständigt 
föraren om bilens speciella karaktär 
och goda köregenskaper.

Foto & text: Volvo



rgårdsvagn. För den som vill ha riktigt 
stort lastutrymme finns V70 eller XC70, 
säger Örjan Sterner som är ansvarig för 
exteriördesignen av nya Volvo V60
Han tillägger:
- Dubbelvågens låga mittdel “trycker 
ner” hjulhusen och får hela bilen att se 
smidigare och lägre ut. Den skulpterade 
motorhuven och korta överhäng fram 
och bak bidrar också till den utpräglat 
sportiga känslan.
Dynamiken i formspråket förstärks ytter-
ligare med vad Volvos designteam kallar 
“racetrack” design. Flera av bilens linjer 
slutar inte tvärt, utan skapar ett obrutet, 
sammanhållet flöde som inspirerats av 
racingbanans typiska former. 
 
Spännande stylingpaket
Ett stylingpaket ger V60-köparen möj-
lighet att skruva upp den sportiga atti-
tyden ytterligare. Paketet, som finns i till-
behörsprogrammet, innehåller hasplåtar 
fram och bak, en främre dekorram, kjo-
lar, speciella ändrör och 18-tumshjul.
- Stylingpaketet ger bilen en dos av den 
robusta utstrålning som hämtat inspira-
tion från XC60-modellens tuffare form-
givning, förklarar Örjan Sterner. 
Volvos designers har även använt LED-
teknologi (Light Emitting Diodes) för att 
skapa karaktäristiska ljusslingor både 
fram och bak. De vertikala positionslju-
sen fram, de ögonbrynsliknande sido-
markeringsljusen, blinkersen i sidoback-
speglarna och baklyktorna ger nya V60 
en omisskännlig profil även i mörker.
.
Nya brons- och guldlacker
Nya Volvo V60 introduceras med en 

palett av exteriörfärger som valts med 
stor omsorg för att framhäva modellens 
spännande former. Bland de 15 tillgän-
gliga lackerna finns två nya kulörer, den 
spännande Vibrant Copper och den mer 
klassiska Electrum Gold. 
- Exklusiva metaller som guld, silver, 
koppar och brons är starka färger såväl 
inom mode- och sportindustrin som 
inom inredningsdesign och arkitektur. 
På senare år har förbättrad teknik och 
processer gjort dessa pigment mer och 
mer tillgängliga även för oss i bilbran-
schen, säger Anders Sachs som ans-
varar för färger och material i nya Volvo 
V60. Han tillägger:
- Vårt mål är att ge kunderna sportig 
exklusivitet på nya, spännande sätt. 
Kombinationen av antingen Vibrant 
Copper eller Electum Gold med den nya 
interiören i Beechwood Brown skapar 
en utpräglad skandinavisk känsla.
 
 
Ytterligheternas Volvo
Liksom sedanmodellen S60 har Volvos 
nya sports wagon en utpräglad förarori-
entering som gör den till en ren nöjes-
maskin för den som älskar att köra bil. 
Som kontrast till denna individualistiska 
attityd finns en högteknologisk nyhet 
som bidrar till att skydda en av den mod-
erna trafikens mest oskyddade grupper: 
fotgängare.
Pedestian Detection med full autobroms 
är en banbrytande tekniklösning. Den 
kan både upptäcka fotgängare som kliv-
er ut framför bilen, varna föraren - och 
automatiskt aktivera fullbroms om förar-
en inte reagerar i tid.



I Rampljuset

Effekt/Vridmoment
160 hk

Motor, Växellåda, Avgassystem
Original
Japsdämpare

Chassi
Sänkningssats

Fälgar
17” Poison Series Fälgar

Interiör
Inlägg I Lilametallic
Svart Halvskinn
Lila Lampor I Bagaget
Växelknopp Med Bling
Sparco Mattor

Bilstereo/Multimedia
Pioneer Stereo Med USB/MP3
Original Högtalare

Exteriör
 Realcar X40 Dynamic Front
AutoR Challange Bakspoiler
Sidokjolar
Devileyes
Tonade Baklysen
Backspeglar Med Blinkers
Dioder Bak över regskylten
Multicolor Neon Under
Tonade rutor
Svart Metallic Med Motivlack I Lila 
Med Tjejer, På Motorhuven & Sidor-
na

Framtidsplaner
Chip
Större Fälgar

Foto: Rani Salam



I Rampljuset

Effekt/Vridmoment
74 hk / 556 Nm

Motor, Växellåda, Avgassystem
5-cylindring Turbomotor På 2.5 liter
Turboaggregatet Utbytt Till Mitsubi-
shi TD05H-16G Big
Specialbyggt Grenrör
Specialbyggd 3” Downpipe
Racekatalysator 100-cells
Specialbyggt Slutsystem
Nya Spridare 465cc
Modifierat Bränslesystem
Specialbyggd Intercooler
Ombyggd Vevhusventilation
Uppdaterade Motorfästen
6-växlad Manuell Låda
Sachs performance-koppling
Specialbyggt Lättat Svänghjul
Mappad Av AUTOTECH

Chassi
Coilover-kit Från H&R

Sänkt 56 mm Fram & 50 mm Bak
Specialbyggt Fjäderbenstag Fram
Uppgraderade Drivknutar Från Vol-
vo

Fälgar
Sommardäck 225 /35-19
Ace Targa 19”/8 
Fälgcentrum Lackade Mattsvarta
Fälgkanten Omsvarvad
Högpolerad 5mm Ring Längst Ut
Insidorna lackade Mattsvarta
Centrumkåporna Lackade Mattsvar-
ta
Specialventil För Att Matcha Fäl-
garna
Svartlackade Balansvikter

Interiör
Sportstolar Från Sparco
Aludetaljer I Dörrarna
Svarta Paneler
Flockade A-stolpar



Specialbyggd Vänster A-stolpe
Sportpedaler Från MOMO
Flockad Mittkonsol
Flockad Instrumentbräda
Flockade Dörrsidor 
Växelspak Från Gaslock (Indy-
cator)

Bilstereo/Multimedia
Volvo Premium Sound Med 6-cd 
växlare
Extra Subwoofer I Bak
Garmin 760 Black

Exteriör
Evolve Performance Front Bum-
per
Svarta Nät
Sportgrill Utan Emblem
Evolve Sidokjolar
Volvo Bakkjol
Tonade Rutor 
Alla Emblem Borttagna
Bilen Lackad I Två Färger
Motivlack
Vinge I Kolfiber Med Motivlack 
(X40 Klubben)
Svartlackade Speglar
Sponsor loggor På Kjolar
Framtidsplaner
Diff 
Byta Bakkjolen
Dosa För Programbyte (AUTO-
TECH)

Foto: Mikael Fälth
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Nu är det riktigt kul att prata bildelar!
Vill du köpa bildelar utan att behöva tömma plånboken, 

är det skruvat.se du ska besöka. Här hittar du enkelt din bildel 
– alltid i originalkvalitet och till ett skruvat pris! 

Nu har vi delar till fler bilmärken än någonsin. Välkommen in!

Just nu får du 15% rabatt på alla Volvo-delar!
Ange rabattkoden GreenLight. Gäller t o m 30 september.

Bra bildelar till skruvade priser



Markus 
Karls-
son’s 
Bmw M3 
E92 har 


