
TEST→3 × BILLIGA BILAR
Vi har letat upp tre av de billigaste bilarna som  

går att köpa på den svenska marknaden och testat 

dem mot varandra. En är överlägsen. 

ÅRETS ROLIGASTE TEST!
Inte på grund av de bilar vi 
kör, utan på grund av att vi 
avslöjar för er läsare att ni 
inte ska se till en bils pris när 
ni undrar vad den kostar. I det 
här testet har vi valt ut tre av 
de absolut billigaste bilarna 
som går att köpa nya  

blicken och tagit med en elbil. 
Och elbilar är ju som bekant 
dyrare att köpa. Men det 
kommer som en chock när vi 
räknar igenom alla kostnader 
för bilinnehavet och inser vad 
den här elbilen egentligen 
kostar att äga. Det absolut 
roligaste med det här testet 

är inte att vi blottlägger hur 
mycket det kostar att äga 
elbil, det är att vi tydliggör hur 
stora skillnaderna är i övriga 
egenskaper mellan elbilen 
och de två andra testbilarna. 
Välkomna till årets absolut 
billigaste, och kanske även 
roligaste biltest! ● 
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Av Motors testlag    Foto James Holm

Motor 7—2020

i Sverige i dag. Vi har naturligtvis med Dacia, ett 
bilmärke som alltid kommer 
på tal när det gäller billiga 
bilar. Sedan har vi Hyundais 
nya minsting, som vi prov-
körde i våras. Den har mycket 
ny teknik och ett attraktivt 
pris. Men så har vi också lyft 

BIL
BILLIGASTE

HYUNDAI I10

DACIA SANDERO STEPWAY

SEAT MII ELECTRIC

En tidning från  

Riksförbundet
M Sverige

 msverige.se

Pris: 69 kr
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Stort test av däck till suv!

Strömstarkt

SÅ BRA ÄR 
SNABB

LADDARNA
Generationss

kifte

VI KÖR
NYA SKODA  

OCTAVIA
Biltvättsfus

ket

REN BIL I EN 
SMUTSIG 

BRANSCH

Nr 3—2020

EN 
VINNARE 
I 
FARTEN

NY
BEG

Är det en ny 

MEGANE 

eller  

en begagnad 

GOLF
 du ska 

satsa på?

Så ska 
VERONICA OL

DERIN 

bli snabbast
 

i världen 

– i världens 

snabbaste 

sport: 

TOP FUEL
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RESA→S
YDAFRIK

A

Vänstertrafik, hetta, klasskillnader och lejon  

som stirrar stint med stenhårda ögon.  

Motor
 utforskar Sydafrika under två vinterveckor  

och upptäcker att det – trots otaliga olikheter  

– finns mycket som är bekant. ett
landi

kontr
ast

Motor nr 6—2020
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Av Jan J Backman
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Utgivningsplan och prislista 2022

SVERIGES 
STÖRSTA

 BILTIDNING
70 000 EX

MOTOR
EN TIDNING FRÅN RIKSFÖRBUNDET M SVERIGE  •  MSVERIGE.SE



MOTOR
TIDNINGEN FÖR 
KÖPSTARKA BILÄGARE

SNABBA
FAKTA : 

Sveriges största 
biltidning 

Rikstäckande 
medlemstidning för 
M Sverige

Cirka 80 000 
prenumeranter/
medlemmar

7 utgåvor/år 

Annonsörernas 
observationsvärde 
är höga – i genom-
snitt 60 procent. 
De redaktionella 
texternas obs-värde 
är 71 procent

9 av 10 läser den 
redaktionella texten 
helt eller delvis och 
två av tre personer 
annonserna

M Sverige är 
Sveriges största 
konsument-
organisation för 
bilister

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Välkommen till tidningen Motor!

Självklart ska du annonsera i Sveriges största och bästa motortidning
och i vårt populära nyhetsbrev. Det är inte bara våra medlemmar 
och annonsörer som gillar oss. Tidningsbranschen har gett Motor 
kvitto på att vi gör en bra tidning. Vårt arbete med omgörningen av 
Motor resulterade 2018 i en nominering till priset Årets omgörning på 
Tidskriftsgalan.

När du annonserar i Motor och i M Sveriges nyhetsbrev når du vår mål-
grupp som är från 35 år och uppåt. Tidningens läsare har ett stort intresse 
för bilar och allt som gäller trafiksäkerhet, miljö, resande, bilekonomi 
och tillbehör. Det är en köpstark målgrupp där majoriteten är husägare 
i storstäderna som gärna reser mycket, tycker om livets goda och unnar 
sig såväl upplevelser som produkter. De är intresserade av omvärlden 
och vill hålla sig à jour med vad som händer. Tidningens läsare har även 
ett stort intresse för husbilar, husvagnar och friluftsliv i allmänhet.

2018 fick tidningen Motor ny form och ett bredare innehåll som riktar 
sig till hela familjen.

Senaste numret av tidningen, och alla tidigare, finns också i digitala 
versioner på M Sveriges hemsida. Numer är alla annonser där dessutom 
länkade till annonsörernas hemsidor.

Det redaktionella arbetet leds av Erik Trulsson, chefredaktör med ett 
förflutet som redaktör på bland annat tidningen Auto Motor & Sport.

Vi fortsätter att erbjuda en tidning med attraktivt innehåll som resere-
portage, tester av bilar och produkter samt råd och tips för alla bilister.



FORMAT & PRISER 2022

UPPSLAG      61 950 kr

HELSIDA                36 650 kr
OMSLAG 2, 3 & 4       41 700 kr

HALVSIDA      22 400 kr

KVARTSSIDA               13 600 kr
ÅTTONDELSSIDA         8 200 kr

410 x 270 mm + 5 mm utfall

205 x 270 mm + 5 mm utfall
(Satsyta: 194 x 258 mm)
Baksida: 205 x 245 mm + 5 mm utfall

Stående: 87,5 x 244 mm
Liggande: 179 x 120 mm

Stående kvartsida: 87,5 x 120 mm
Liggande kvartsida: 179 x 57 mm
Liggande 1/8-del: 87,5 x 57 mm

BEGÄRD PLACERING: +15 %
FÖR BILAGOR: Begär offert
ANNULLERING: Debiteras enligt lista efter gällande materialdag.
BETALNINGSVILLKOR: 20 dagar netto.



UTGIVNINGAR 2022

Utgåva

1

2

3

4-5

6

7

8

Utgivning

20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
9 juni
7 juli
11 augusti
8 september
13 oktober
24 november
15 december

Utgivning

31 jan

18 mars

10 maj

10 juni

2 sep

14 okt

25 nov

Materialdag

17 december
4 februari
15 februari
29 mars
7 april
17 maj
17 juni
29 juli
3 augusti
19 september
27 oktober
25 november

Materialdag

17 dec

15 feb

7 april

17 maj

3 aug

19 sep

27 okt

Annonsbokning

10 dec

10 feb

31 mar

6 maj

14 jun

15 sep

25 okt

Tema

Elbil, laddhybrid

Husbil, husvagn, 
sommardäck (standard)

Semestra i Sverige

Bilvård, bila i Europa

Extraljus

Vinterdäck nordiska

Vinterdäck europeiska

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas ut till medlemmar 
och har en öppningsfrekvens på över 54%.

Banner: 560 x 150 pxl  Pris: 6 000 kr



MOTOR

TEKNISKA 
UPPGIFTER

FÄRDIGT MATERIAL
Fil: pdf 1.4 eller senare
Upplösning: 300 dpi vid 100% storlek.
Färgmängd: Max 300%.
Färgprofil: ISO coated v2 300.
Bindning: Limbunden.
Tänk på att några mm försvinner in i limbindningen. 
Se därför till att ingen viktig information ligger för 
nära bunten.

ANNONSINLÄMNING
annons@sb-media.se

BOKNING OCH
INFORMATION

Mediesäljare: Pontus Gräns
Telefon: 08-545 160 62
E-post: pontus@sb-media.se

Mediesäljare: Anders 
Jeppsson
Telefon: 08-545 160 67
E-post: anders@sb-media.se


