• Den svenska Rolls-Roycen - Volvo 164 - har snabbt blivit
marknadens mest sålda sexcylindriga bil ... Ekonomiklass
men ändå 1:a klass", står det i annonserna.
• 28000 kronor kan knappast kallas ekonomiklass. Bilen
. , motorstarkare än 142/144, men det är också det enda.
Ut:rymmena är desamma. Prisskillnaden på mellan 4000
och 9000 kronor är knappast motiverad. Det är världens
tvla dyraste cylindrar!
(F orts på sid 60)
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