2015. december • XIII. évfolyam 6. szám

Az önkormányzat ingyenes lapja

A tartalomból
Településfejlesztés – közös gondolkodás
XXI. századi üzem épült Sóskúton
Töretlen fejlődés Sóskúton
Tartalmas munkát végeztünk
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Hiszünk a jóban, a jövőben
A sóskúti Kertbarátok
Márton nap a Dimbes-dombos Óvodában
Idén is továbbtanulunk, de addig is…
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Sóskúti Híradó – 2015/6

MEGHÍVÓ
2015. december 18-án este 18 órára
szeretettel várunk minden érdeklődőt
az iskola tornatermébe a

FALU
KARÁCSONYA
ünnepségre

Az ünnepi hangulatról
a művészeti iskola diákjai,
és a Večernica tánccsoport
gondoskodik.
Sóskút
Társaság
Sóskút2000.
2000Társaság

Renault KISHASZONJÁRMŰVEK

Testreszabott ajánlatok

Felpörög velük az üzlet
Kihagyhatatlan ajánlatok céges ügyfeleinknek
Renault Flottanapok: október 1. – december 31.

+

RENAULT KANGOO EXPRESS, MASTER ÉS TRAFIC
Már havi 39 900 Ft-tól*

3 év vagy 150 000 km garanciával és karbantartással

Renault Crédit – All In finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing ajánlat a 2015.10.01. és 2015.12.31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. *Az All In finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forint alapú konstrukció, a
feltűntetett 39.900Ft havidíj bruttó 3.505.200.-Ft vételárra vonatkozik, önerő 50%, futamidő 60 hónap, mely az egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. THM: 12,66%, melynek értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A feltüntetett havi részlet a Kangoo Express Business rövid, 1.5 dCi 75LE változatára érvényes. A Garancia és a Karbantartás kiterjesztése 3 évre vagy 150 000 km-re érvényes, a kettő közül az előbb elért érték erejéig.
A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek”, a karbantartásét pedig a Renault Service Pack karbantartási szervizszerződés ÁSZF-je tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az
UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A képen látható autók illusztrációk.
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