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Premi Ventura Gassol 1998

12
maig

Any: XXVI Núm. 1292

Nova Conca

1,75€

Presentada a Barcelona la cinquena edició del Festival Internacional de
Música Antiga del Monestir de Poblet, amb alguna novetat
COMARQUES. PàginA 30

Presentada l’AECAT

del Camp de Tarragona
La Conca de Barberà
és la comarca del Camp
que més càrrecs electes
aporta a l’Associació

Fins a 200 càrrecs
electes van ser
presents a la sala d’actes
del Palau de l’Abat de Poblet

COMARQUES. Pàgines 32-36

L’Associació d’Electes
de Catalunya espera
no haver-se de constituir,
tot i que no hi ha optimisme

Arriba el
‘Som terra
de patrimoni’
a Santa Coloma

Turisme ja compta
amb el cartell de
Terrània 2017 Pàgina 8
I després de la
Setmana Medieval,
arriben les festes de
Sant Maties Pàgines 4-7

Presentada la
restauració del bestiari
de la Colla del Drac
i l’Àliga de Montblanc
Pàgina 3
Pàgina 23
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Hyundai Tucson.

Va arribar per canviar percepcions. I molts van canviar, convertint-lo en líder en vendes a particulars en la seva
categoria. Ara, el Hyundai Tucson torna amb la mateixa actitud i a un preu increïble. Perquè canviïs si encara no ho
has fet. Canviar és una actitud.I ara, amb el Pla Canvia a Hyundai et donem més que ningú pel teu cotxe. I com
sempre, amb 5 anys de garantia sense límit de km, 5 anys d’assistència en carretera i 5 anys de manteniment.

567896

Ser líder és una actitud.

Hyundai Tucson: El SUV més venut a particulars l’any 2016.

9

781334

Des de:

17.900€

Amb el Pla
Canvia a Hyundai

GARANTÍA

SENSE LÍMIT

DE QUILÒMETRES

ANYS

Tucson líder en vendes en el segment SUV-C a particulars l’any 2016 segons SIMMEIX.
*

Gamma Hyundai Tucson: Emissions COConsum mixt (l/100km): 4,6 – 7,5. PVP recomanat a la Península i Baleares per a Tucson 1.6 GDI 96,4 kW/131CV 4x2

BLUED ESSENCE (17.900 €). Inclòs l’IVA, transport, impost de matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, oferta de manteniment i Pla Canvia a Hyundai aplicable per lliurar un vehicle usat a canvi, amb 6 mesos, sota la titularitat
del client que compra un vehicle nou de Hyundai. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb el producte Cinking Solució Flexible a través de Santander Consumer EFC S.A un import mínim de 15.000 € a un termini mínim de 36 mesos
i una permanència mínima de 36 mesos. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Oferta vàlida fins al 31/05/2017. Model visualitzat: Tucson Style. Manteniment vinculat al finançament del vehicle.*La garantia comercial de
5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U als seus clients finals només és aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del passaport de servei.
Consulta les condicions d’oferta, manteniment i garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es

