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Verdens førende bilproducenter kan se forskellen. Kan du?
Alfa Romeo • Aston Martin • Audi • Bedford • BMW • Daewoo • DAF • Daihatsu • DaimlerChrysler • Ferrari • Fiat • Ford FSO • General Motors • Honda
Innocenti • Isuzu • Iveco • Jaguar • John Deere • Kia • Lancia • Land Rover Man Mazda • Mercedes • Mitsubishi • Nissan • NUMMI • Opel • Pininfarina • Porsche
PSA: Peugeot • Citroën • Renault • Rolls Royce • Saab • Seat • Subaru • Suzuki • Toyota • Volvo • Volkswagen
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