
Enligt oddsen - årets bil 2013 är en Golf
Enligt det åländska spelbolaget Pafs odds är årets bil en riktig klassiker. Golf är oddsfavorit att utses till Årets bil strax före
Ford B-Max. Sist på listan ligger Hyundai i30 som ger tio gånger pengarna och är en högoddsare att vinna.

Årets bil är en av bilvärldens stora händelser under året och många klassiska modeller har fått priset. Enligt spelbolaget Paf, Play
among friends odds, är vinnaren 2013 en nygammal klassiker.
- 100 kilo lättare, smidigare och fortfarande är nygamla Golf en bil i en klass för sig, och för många bilägare är golfen årets bil varje
år, säger Mårten Skånman PR-ansvarig på Paf i Sverige.

Bakom Golf som är huvudfavorit att vinna ligger Ford B-Max och Volvo V40, sist i listan med högst odds och minst chans att vinna
utmärkelsen ligger Hyundai i30.
- Alla bilarna i finalen är bra bilar med många spännande detaljer och olika begåvade lösningar både för säkerhet och
bekvämlighet, väldigt jämnt och väldigt svårtippat, säger Mårten Skånman

Odds på finalisterna till Årets bil 2013
Volkswagen Golf 3.80
Ford B-Max 5.25
Volvo V40 5.75
Peugeot 208 6.00
Mercedes A-Klass 7.50
Renault Clio 7.50
Subaru BRZ / Toyota GT 86 8.50
Hyuandai i30 10.00

Se alla kandidater och hela listan samt Pafs aktuella odds
https://www.paf.com/betting/#/event/1001464674

Mer om tävlingen Årets bil hittar du på www.caroftheyear.se 

Fakta om odds:
Ett lägre odds ger mindre pengar i vinst, men är också mer sannolikt.
Exempelvis betyder oddset 3,00 att man får tre gånger insatsen tillbaka om det spelade alternativet inträffar.

Fler odds på snackisar hittar du på Paf.com 
Snabba speltips på Twitter: @pafSE 
Häng med och prata odds på Facebook
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