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uusi Citroën Ds5 – tervetuloa koeajolle
Citroënin palkittu Ds-mallisarja on täydentynyt uudella premium-luokan Ds5:llä.
tervetuloa koeajamaan täysin uudentyyppinen Citroën.

Uusi Citroën DS5 alkaen autoveroton svh. 27 100 € + arvioitu autovero 5 871,29 € Co2-päästöllä 114 g/km = 32 971,29 € 
+ toimituskulut 600 € = 33 571,29 €. Eu-keskikulutus 4,4–7,3 l/100 km, Co2-päästöt 114–169 g/km. Vapaa autoetu alk. 
695 €/kk, käyttöetu alk. 500 €/kk. Kuvien autot lisävarustein.

www.citroen.fi

Citroën
Suomi

CrÉAtiVE tECHnoLoGiE

Citroën C5                                     
                          tUrBo 156 HV

                                                                          

Citroën C5 DynamiC -mallisto alkaen: autoveroton svh. 20 980 € + arvioitu autovero 
6 013,54 € Co2-päästöllä 153 g/km = 26 993,54 € + toimituskulut 600 € 
= 27 593,54 €. eu-keskikulutus 5,2–7,3 l/100 km. Co2-päästöt 129–169 g/km. 
Citroën C5 DynamiC DieSel -mallisto alkaen: autoveroton svh. 23 910 € + arvioitu autovero 
6 083,48 € Co2-päästöllä 135 g/km = 29 993,48 € + toimituskulut 600 € = 30 593,48 €.

nyt PaCk Style Vain 199 €  
sisältää metallivärin ja talviren-

kaat kevytmetallivantein. 
Paketin arvo n. 2 000 €.

uuSi Citroën C4 autoveroton svh. alk. 15 050 €, arvioitu autovero 3 940,82 € 
Co2-päästöllä 140 g/km = 18 990,82 € + toimituskulut 600 € = 19 590,82 €. 
eu-keskikulutus 3,8–6,9 l/100 km, Co2-päästöt 98–159 g/km. 

Citroën C3. autoveroton svh. alkaen 11 160 € + arvioitu autovero 2 836,65 €, 
Co2 -päästöllä 137 g/km = 13 996,65 € + toim.kulut 600 € = 14 596,65 €.
vapaa autoetu alk. 425 €/kk, käyttöetu alk. 230 €/kk. eu-keskikulutus 3,6–6,9 
l/100 km, Co2 -päästöt 93–153 g/km. 

AutoVEro Muuttuu 1.4.
nämä edut voimassa 31.3. mennessä rekisteröityihin autoihin.

etUSi 3 400 – 4 900 €

toimi noPeaSti! Huippuedut rajoitettuun C3-erään.

Loimijoentie 55, Huittinen 
Puh. 02 560 5300, 
huoltopalvelut 044 560 1270

CITROËN-VIIKONLOPPUNÄYTTELY
PERJANTAINA, LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA

Huippuedullinen rahoituskorko 

kaikkiin autoihin 2,95 %

esim. 10.000€ rahoitus 60kk, maksuerä 191,28€/kk.

Rahoituskorko 2,95%, luoton perustaminen 185€, 

laskutusmaksu 8,50€ /kk, todellinen vuosikorko 5,69%,

luottohinta 11.476,80€. edellyttää luottopäätöstä.

Tarjous voimassa 20.03.2012 asti

Automyynti: ma-pe 9-17, la 10-14
Huoltopalvelut: ma-pe 8-16.30, la sulj.
www.autotalopelttari.� 

KiLpaiLu
Janika Suonpää

Ei se ole kilpailu eikä mi-
kään, jos ei endurotapahtu-
massa tarvita paria voimasa-
naa. Se kuuluu Huittisten Re-
kikoskella ajetun harrastaja-
tason pimeäajon endurokil-
pailun luonteeseen. 

Kilpailusää huipentui kun-
non sateeseen ja kypäriin. 
Enduropyöriin kiinnitetyt 
tehokkaat valot olivat tar-
peen.

Petri Pyymäki oli päivän 
nopein. Hänelle jäivät niu-
kasti toiseksi nopein Joel 
Vainio ja kolmanneksi no-
pein Mika Laitila. Yhdek-
sänneksi ajoi huittislainen 
Jarno Mäkinen, jonka mail-
la tapahtuma ajettiin.

–Aika hyvä, mutta peh-
meä ja haastavaa rata, sasta-
malalaisen, Nälkälänmäen 

Kauhea yritys,  
mutta järki päässä
Endurorata 
oli pehmeä ja 
koetteli pime-
ässä harrasta-
jien kuntoa.

Moottorimiesten endurotii-
min kuljettaja Petri Pyymä-
ki kommentoi lämmittely-
kierroksen perusteella.

–Se mennään, mitä pääs-
tään. Kauhea yritys, mut-
ta järki päässä kumminkin, 
Pyymäki lisäsi.

Juniorikuljettaja,  � ulvi-
lainen Sami Vielmaa on aja-
nut enduroa kaksi vuotta ja 
tuntee lajin omakseen. Alla 
on enduroon sopiva 150-kuu-
tioinen kevytmoottoripyörä.

–Tarvitaan kuntoa ja tasa-
painoa. Ajolinja pitää katsoa 
tarkasti. Ajaminen metsässä 
on kivaa, vaikka nopeus ei 
välttämättä mene yli 40 ki-
lometrin tuntivauhdin, Vie-
lmaa sanoi.

Suomessa  � enduron pi-
meäajoja järjestetään kah-
det, Päijänne-ajojen yökil-
pailut ja huittislainen ”Bear 
night” –  pimeän ajon tapah-
tuma, jonka järjesti Satakun-
ta Enduro Cup. Ratamestari-
na oli tamperelainen Jari 
Forsten, jonka apuna oli Sa-
takunta Enduro Cupin huit-
tislaissyntyinen Auvo Kömi 
Sastamalasta.

–Pimeässä saadaan jopa 
kovempia aikoja kuin valoi-

saan aikaan, kun huomio ei 
mene valokiilasta radan ul-
kopuolelle. Tunnin ajo ku-
luttaa kuulemma kaloreita-
kin mukavasti, kun joku on 
mittarilla mitannut. 6,8 ki-
lometrin rata ja olosuhteet 
ovat kaikille samat, Kömi 
tuumasi.

Piikkipyöräisellä enduro-
pyörällä pimeässä ajon tär-
keä lisävaruste oli kypärä-
valo.

–Pienellä led-lampulla nä-
kee kävellä, mutta ei ajaa. 
Pyörän oman lampun lisäksi 
kypärään kiinnitettävän va-
laisimen pitää olla tehokas, 
Kömi sanoi.

Tuloksia:
Juniorit: 1) Sami Vielmaa, 
13 kierrosta, 35.38, 2) Roope 
Isokallio, 11 kierrosta, 42.01 
ja 3) Arttu Nurmi, 2 kierros-
ta, 6.29.
Seniorit (41, 7 keskeytti): 
1) Petri Pyymäki, 1.01.17, 2) 
Joel Vainio, 1.01.27, 3) Mi-
ka Laitila, 1.01.30, 4) Petri 
Haavisto, 1.03.01, 5)Jarno 
Lindroos, 1.03.49, 6) Jan 
Vettensaari, 1.03.58, 7)Mika 
Vuori, 1.04.40, 8)Markus 
Koskela, 1.04.59, 9) Jarno 
Mäkinen,1.05.37, 10) Mika 
Karjalainen, 1.05.50.

Rekikosken pimeän ajon tapahtumassa kilpailijoiden valaistus näkyi pimeydessä 
pitkälle. Koko radan ajoi noin 15–20 minuutissa, mikäli ei jäänyt tekemään lumien-
keleitä radan varrelle.

Janika Suonpää


