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Sananvalinta
1. Olosuhteet muuttuivat alvariinsa.
2. Tehoasetus oli niin mieto, että luistonestojärjestelmä ei
käytännössä joudu puuttumaan peliin.
3. GT:n keulan mataluus on edellyttänyt kuivasumppuvoitelua.
4. C-sarjan Mercedes on saanut kruunuksi hyllylleen tehokkaan
AMG-mallin, vieläpä kaksin kappalein.
5. Ajo-ohjelmavalikossa on lisäviihdykkeenä Race-ohjelma.
6. Näyttelyssä oli ennätysmäärä vähäpäästöisiä autoja, vahva
edustus british racing greenin väreihin maalattua eksotiikkaa
ja etenkin vihreiden dollareiden aromia.
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Sananvalinta 2
7. Tuotannon ylikapasiteetti on edelleen kaksinumeroisissa
luvuissa.
8. Sport Coupé GTE lienee hyvä approksimaatio siitä, miltä
Vokswagen CC:n seuraaja näyttää.
9. Määrällisesti juuri tähän ryhmään osui eniten ensiesittelyitä.
[katumaastureiden juhla]
10. Myös nastarenkaisen käytön rajoittaminen on ollut
keinovalikoimassa korkealla.
11. Ensiapupeitteen pintaan painetut selkeät ohjeet ensiavun
antamisesta laskevat oleellisesti kynnystä ryhtyä toimeen
hätätilanteessa.
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Sananvalinta 3
12. Yhteisten perusratkaisujen lisäksi autoihin tehdään yksilöllisiä
varusteluratkaisuja tulevien tehtävien vaatimusten ja
käyttäjien mieltymysten mukaisesti.
13. Auto on uudelleen nimetyn M-sarjan maasturin faceliftattu ja
katoltaan chopattu luiskaperäversio.
14. Kojelaudan ja keskikonsolin nappulaviidakko on karsittu niin
lähelle sukupuuttoa kuin se autossa on mahdollista.
15. Malliston ripeintä päätä edustava
16. Moottorin pauke on jäätävä
17. Etuviistonäkyvyys on asiallinen
18. Ahtimet ovat muuttuvageometrisia.
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Lauserakenteita
1. Kia Optimakaan ei tällä hetkellä tarjoa farmarikoria, mutta
Sportspace-koemallista päätellen asia on muuttumassa.
Tuskin sentään vielä tänä vuonna.
2. Eipä sillä, myös ulkonäölliset muutokset ovat sen verran
perusteellisia - -.
3. Esimerkiksi uusi alusta ja moottorit ovat Volvon omaa
tuotantoa. Vieläpä kertakaikkisen hyvää sellaista.
4. Moottori on ilmestynyt vuodesta 1925 lähtien keskimäärin
11 numeroa vuodessa.
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Lauserakenteita 2
5. Pyöräilijän tulee siirtyä pyörätaskun vasempaan reunaan, jos
hän on kääntymässä risteyksestä vasemmalle, ja pyörätaskun
oikeaan reunaan, jos pyöräilijä on kääntymässä oikealle.
6. Auton polttoaineen kulutus on alimmillaan, kun liikennevirta
etenee 60–80 kilometriä tunnissa, koska sillä nopeusalueella
voidaan yleensä ajaa suurimmalla vaihteella ilman, että
nopeuden kulutusta lisäävä vaikutus on vielä tuntuva.
7. Kaksitoimisesta takaluukusta on luovuttu, perusmalli on
viisiovinen luiskaperä, farmari esitellään myöhemmin.
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Lauseenvastikkeita
1. Pakoputkiston alkupäässä on kolme läppää, jotka muuttavat
virtauksia ajo-ohjelmasta riippuen.
2. Tämä aiheuttaa moottorin herättyä auton muuhun tyyliin
nähden sopimattoman nykäisyn.
3. Takapään ilmajousitus mahdollistaa lastauskulman
hienosäädön avustettavaa ajoneuvoa kyytiin otettaessa.
4. Veroasteikkoa laadittaessa ja sitä kahteen otteeseen
korjattaessa ei kuitenkaan otettu huomioon sitä, että
Suomeen toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta autosta ei saisi
periä autoveroa enempää kuin Suomessa jo rekisteröidyissä
vastaavissa autoissa on veroa jäljellä.

