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Vi fejrer 1 års fødselsdag med Hyundai i Fredericia med 3 gode tilbud!
Så behøver du ikke gå på kompromis for at få en ny miljøvenlig Hyundai.

Hyundai i10 1,25 Comfort 86 hk 
• 5 pladser med nakkestøtter og sikkerhedsseler
• Mulighed for montering af anhængertræk
• 5-dørs
• Air condition
• Fjernbetjent centrallås
• El-sidespejle
• El- betjente sideruder for og bag
• Radio med CD/MP3
• iPod tilslutning
• 6 airbags
• Servostyring
• Bagagerum 225 liter
• ESP
• og meget meget mere...

Alt dette for kun

107.995,-
Spar 12.000,-

Hyundai i20 1,25 Classic Plus  
• 5-dørs
• Air condition
• Sædevarme
• Multifunktionsrat
• Fjernbetjent centrallås
• El-sidespejle
• El- betjente sideruder for
• Radio med CD/MP3
• iPod tilslutning
• 6 airbags
• Servostyring
• Bagagerum 295 liter
• ESP
• og meget meget mere...

Alt dette for kun

129.995,-
Spar 15.000,-

Hyundai i30cw 1,6 CRDi Classic Sense Plus   
• 5-dørs stationscar
• Fuldautomatisk klimaanlæg
• Fartpilot
• Multifunktionsrat
• Fjernbetjent centrallås
• 16” alufælge
• El-sidespejle
• Tågelygter for og bag
• El- betjente sideruder for og bag
• Radio med CD/MP3
• iPod tilslutning
• 6 airbags
• Bagagerum 415 liter
• og meget meget mere...

Alt dette for kun

199.900,-
Spar 48.000,-

De viste biler kan være monteret med ekstraudstyr. 

Forbrug ved blandet kørsel 21,7 km/l. CO2 108 g/km. Forbrug ved blandet kørsel 19,6 km/l. CO2 119 g/km. Forbrug ved blandet kørsel 22,2 km/l. CO2 119 g/km. 

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B · 7000 Fredericia · Tlf.: 75 92 42 44

www.hyundai.dk

AIRCONDITION AIRCONDITION KLIMAANLÆG

Finansieringsforslag
Fast rente 3,95%
Udbetaling 22.300 kr.
Løbetid 84 måneder
Ialt pr. md. 1.362 kr. 
ÅOP 7,5%
Inkl. lev. omk.
Samlede kreditomk. 24.979 kr.

Finansieringsforslag
Fast rente 3,95%
Udbetaling 26.700 kr.
Løbetid 84 måneder
Ialt pr. md. 1.604 kr. 
ÅOP 6,95%
Inkl. lev. omk.
Samlede kreditomk. 27.784 kr.

Finansieringsforslag
Fast rente 3,95%
Udbetaling 38.700 kr.
Løbetid 84 måneder
Ialt pr. md. 2.266 kr. 
ÅOP 6,2%
Inkl. lev. omk.
Samlede kreditomk. 35.415 kr.

Uden km.
begrænsning

Vi kan også tilbyde
fordelagtige forsikringer
– også for nye bilister.
Kig ind og hør mere.

Ekskl. lev. omk og metallak. Ekskl. lev. omk og metallak. Ekskl. lev. omk og metallak.

Uden km.
begrænsning

Uden km.
begrænsning

Velkommen hos Hyundai Aalborg:
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Hyundai i10 
1,25 Comfort 86 hk

107.995,-
Excl. lev. omk. + metallak

Hyundai i20 
1,25 Classic Plus

129.995,-
Excl. lev. omk. 

+ metallak

 

Hyundai i30
1,6 CRDi Classic Sense 

Plus

199.900,-
Excl. lev.

 omk.+ 
metallak

Spar 12.000 Spar 12.000 Spar 48.000

DIESEL

• 5-dørs
• Aircondition
• Sædevarme
• Multifunktionsrat
• Fjernbetjent centrallås
• El-sidespejle
• El- betjente sideruder for
• Radio med CD/MP3
• iPod tilslutning
• 6 airbags
• Servostyring
• Bagagerum 295 liter
• ESP
• og meget meget mere...

• 5-dørs stationscar
• Fuldautomatisk klimaanlæg
• Fartpilot
• Multifunktionsrat
• Fjernbetjent centrallås
• 16” alufælge
• El-sidespejle
• Tågelygter for og bag
• El- betjente sideruder for/bag
• Radio med CD/MP3
• iPod tilslutning
• 6 airbags
• Bagagerum 415 liter
• og meget meget mere...

• 5 pladser med nakkestøtter og    
  sikkerhedsseler
• 5-dørs
• Aircondition
• Fjernbetjent centrallås
• El-sidespejle
• El- betjente sideruder for/bag
• Radio med CD/MP3
• iPod tilslutning
• 6 airbags
• Servostyring
• Bagagerum 225 liter
• ESP
• og meget meget mere...

Finansieringstilbud:
Hyundai i10 1,2 Comfort A/C 5d

Pris 107.995,00 kr.
Lev. omk.     3.680,00 kr.
Udbet.   -25.000,00 kr.
Md. ydelse    1.230,00 kr.
Løbetid       96 mdr.
Årlig pål. rente       3.95%
Årlig omk. i %             8,3%
Lånets saml.omk.  29.949,91 kr.

Finansieringstilbud:
Hyundai i20 1,25 Classic Plus 5d

Pris 129.995,00 kr.
Lev. omk.     3.680,00 kr.
Udbet.   -27.000,00 kr.
Md. ydelse    1.476,00 kr.
Løbetid       96 mdr.
Årlig pål. rente       3.95%
Årlig omk. i %             7,6%
Lånets saml.omk.  33.578,06 kr.

Finansieringstilbud:
Hyundai i30 1,6 CRDi Classic 5d

Pris 199.900,00 kr.
Lev. omk.     3.680,00 kr.
Udbet.   -43.000,00 kr.
Md. ydelse    2.145,00 kr.
Løbetid       96 mdr.
Årlig pål. rente       3.95%
Årlig omk. i %             6,5%
Lånets saml.omk.  43.709,98 kr.

Forbrug ved blandet kørsel 21,7 km/l. CO2 108 g/km. Forbrug ved blandet kørsel 19,6 km/l. CO2 119 g/km. Forbrug ved blandet kørsel 22,2 km/l. CO2 119 g/km.

Besøg vores 2000 m2 store bilhus 
med over 150 biler under tag!

Scan koden 
og se alle vores 
brugte biler  

VÆRDIKUPON - SPAR 500,-
Gælder alle Hyundai 
over 1 år!

Er din Hyundai over 1 år gammel, så bestil tid til et autoriseret
Hyundai-eftersyn hos os - så trækker vi 500,- kr. fra regningen!

Kuponen gælder, hvis du bestiller tid inden 1. juni 2012.
Kun 1 kupon pr. bil. Eftersynet skal udføres i 2012.

Biler  sælges

Man kan ikke påstå, at de 
deltagende ryttere fra Aal-
borg Cykel Ring Motion i 
årets Craft Enkeltstart Cup 
har været gode venner med 
vejrguderne. I sidste uge 
kørtes 2. afdeling med frisk 
vind og regn. Ruten lå fra 
Poulstrup mod Ferslev og re-
tur til Dall Villaby og 
Poulstrup, ialt 11,4 kilome-
ter, som skulle køres tre gan-
ge, i alt godt 34 kilometer.

Som ved prologen var det 
de udstyrstunge med plade-
hjul og aerohjelme, der end-
te forrest i placeringen. 
Trods de lidt svære betingel-
ser blev der kørt på fine ti-
der. Hurtigst både reelt og 
inclusiv aldersbonus var Jan 
Staunstrup, der præsterede 
at køre første omgang under 
17 minutter, lige over 40 ki-
lometer i timen og næsten et 
minut hurtigere end sidste 
år, da vejrbetingelserne var 
betydeligt bedre. 

Andenpladsen blev snup-
pet af vinderen af prologen 
Henrik Albrektsen. 

Fremmødet var præget af 
møgvejret, idet 18 mødte 
deltog mod næsten 30 i før-
ste afdeling. 

Se alle tider på http://
www.aacrm.dk/craft-en-
keltstart-cup-2012.aspx.

TT Cup i møgvejr

Fra venstre ses (med ryggen til) Torben Andersen, Gorm Nordahl, Nikolas Nørby og Jens Würtz.


