
Concessionari Oficial Land Rover
solmobil.landrover.es

RANGE ROVER EVOQUE SE

DEVORA LA CIUTAT

GRANOLLERS
Ctra. Granollers a El Masnou km.15
Tel. 93 861 48 99

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,2 l/100 km, emissions de CO2 109-185 g/km.
*Quota corresponent Range Rover Evoque 2.0 D 110kW (150 CV) SE Auto amb 3 anys d’assegurança Auto. P.V.P. recomanat del vehicle - 39.324,50 €
(inclou IVA, transport, Impost de Matriculació calculat al tipus general, descomptes de concessionaris i fabricant; despeses de matriculació no inclosos).
Més 2.026,70 € corresponent a la prima de l’assegurança a tot risc amb franquícia de 300 € durant 3 anys, per a clients de més de 35 anys, amb Mapfre
España Compañía de Seguros i feta amb la mediació de la Correduría de Seguros i Reaseguros MARSH, S.A. inscrita en el Registrede la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones amb núm. J-0096 (Correduría de Seguros) i RJ-0010 (Correduría de Reaseguros). Assegurança opcional. Preu
i prima promocionats en exclusiva per a unitats finançades amb FCA CAPITAL ESPAÑA, EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim
a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Import total del crèdit - 29.183,71 €. TIN 6,95 %.
Comissió d’obertura (2,95 %) - 860,92 € al comptat. Preu total a terminis - 48.011,61 €. Import total degut - 35.844,12 €. Oferta vàlida fins al 30/11/2018
a la Península i a les Balears. El vehicle mostrat pot no coincidir amb l’oferta. Més informació a la Línia Land Rover 902 440550.

PER 279 €/MES* - TAE 8,42 %
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Dilluns, 5 de novembre de 2018
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Interior no 
permet el 
tall total 
de la ronda 
Sud 

Sant Pere de Vilamajor ha celebrat aquest cap de setmana el 
25è aniversari de la festa Vilamagore Medieval amb diverses 
novetats, com l’ampliació del mercat fins a les 90 parades, 

la renovació d’elements claus, com el Cau de les Bruixes  i el 
torneig medieval o una nova representació del casament de 
Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV.

Un Vilamagore més gran i renovat

(Pàgines 22 i 23) Uns cavallers medievals desfilen durant la festa. El públic va acollir molt bé les novetats

Seguint les recomanacions 
de la policia, Interior ha 
prohibit que la platafor-
ma veïnal talli els quatre 
carrils de la ronda Sud de 
Granollers aquest dilluns.
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Salut confirma que el servei 
de pediatria no tornarà al 
CAP Vallès de Granollers
El PDeCAT ho veu amb reticència, la CUP ho rebutja i l’alcalde està a l’expectativa

L’Hospital de 
Granollers, 
obligat a citar 
9.000 pacients 
al mes per carta
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Nova onada 
d’incendis 
intencionats 
a contenidors 
de Sant Celoni
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El Fraikin 
derrota el 
Bada Huesca  
amb una gran 
defensa
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L’EC 
Granollers 
encadena 10 
partits sense 
perdre
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El Recam 
Làser Caldes, 
segon a la lliga  
en derrotar  
el Lloret
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(Pàgines 2 i 3) La plataforma veïnal pretenia tallar els quatre carrils aquest dilluns

(Pàgina 5)


