
renault.dk

Crossover by Renault
Ny Renault CAPTUR

Ny Renault CAPTUR Energy TCe 90 Zen
Fra 176.552 kr.
Ny Renault CAPTUR
Fra 158.503 kr.

Prøv den nye  Renault CAPTUR Zen, med masser af udstyr:

Multimediesystem med 7" touchscreen, navigation, Bluetooth® · Håndfrit nøglekort
16" alufælge "Adventure" · Aircondition · LED Tågelygter · El-ruder m. singletouch-funktion og anti-
pinch i førerside · Cruise Control og hastighedsbegrænser · Varme i forsæder og meget mere

ENERGIKLASSE -  Brændstoføkonomi: 18,2 – 27,0 km/l, CO2-udledning 95 – 125 g/km. Ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. inkl. moms. *Priserne gælder fra d. 3.10.2017 og er betinget af, 
at lovforslaget om ændret registreringsafgi�  på personbiler fremsat d. 3.10.2017 bliver vedtaget. Bilen er vist med et højere udstyrsniveau.

Nye 
afgi� er, 

nye lavere 
priser*

Åbent lørdag 
og søndag 
kl. 10-16:00                                                 

Vi ønsker alle en 
glædelig Jul og 

godt Nytår

Høgevej 1-3  •  4600 Køge  
Tlf. 5665 0272  •  www.bilgo.dk
Man.-fre. 09.00-18.00  •  Lør.-søn. 10.00-16.00
Salgsafdeling: salg@bilgo.dk

Ole Andersen 5667 0280
Niels Johansen 5667 0273
Rami Koueik 5667 0285
Troels Ingvorsen 5667 0287
Jacob justesen  5667 0275

BILGO’S SÆLGERTEAM f.v.

I KØGE A/S

Den første Fastback fra Hyundai er kommet til Danmark. Du genkender den på de elegante linjer. 
På det enestående design, der imponerer. Og på de mange smarte features, som er standardudstyr i i30 Fastback. 
Læg dertil den ekstraordinære 5 års garanti uden kilometerbegrænsning.

Kom til Danmarkspremiere d. 3. og 4. marts hos din lokale Hyundai-forhandler.

Læs mere på hyundai.dk

Elegant.  
Enestående. 
Ekstraordinær.
Danmarkspremiere: i30 Fastback 
– sådan har du aldrig set en Hyundai før.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. 
Reglerne står beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garanti-bestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer

Forbrug 18,2-19,2 km/l (EU-norm), CO2 120-129 g/km. Vist med ekstraudstyr. 
Pris ekskl. lev. omk. 3.980 kr. og evt. metallak. Forbehold for pris- og afgiftsændringer.

A

Danmarkspremiere

3.-4. marts
Fra kr. 249.995,-

Åbningstider
Hverdage: 09.00 – 18.00
Lør og søn: 11.00 – 16.00

Bil Go’ i Køge A/S
Høgevej 1-3, 4600 Køge
Tlf. 5665 0272, bilgo.dk

Hyundai Køge

BEMÆRK
Prisen er inkl.

leveringsomkostninger på

KR. 3.980,-

Skrot Janteloven. Kør en bil med attitude.
Selvsikker og enestående. Den nye KONA er designet til at få opmærksomhed. Det nyskabende design med muskuløse former 
og smalle LED-lygter, er en garant for lange blikke, når du kører forbi. Den ekstraordinære attitude går igen indvendigt i bilen. 
Lige fra de farvede syninger i interiøret til trådløs opladning af din mobiltelefon og Head-Up Display (udstyr afhængig af model). 
Det bedste er, at KONA fås fra blot kr. 183.975,- Prøv selv hos din lokale forhandler.

Hent brochure og book din prøvekørsel på www.hyundai.dk/kona.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en 
autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under  
”Hyundai’s garanti-bestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer. 

Brændstofforbrug: 14,9-19,2 km/l, (EU-norm) CO2-udledning 117-153 g/km. 
Vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. evt. metallak. 
Vi tager forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. 

Er du klar til ekstraordinært 
meget opmærksomhed?

A C

Er du klar til ekstraordinært
meget opmærksomhed?

Nyhed. Pris fra

KR. 183.975,-

Åbningstider
Hverdage: 09.00 – 18.00
Lør og søn: 11.00 – 16.00

Bil Go’ i Køge A/S
Høgevej 1-3, 4600 Køge
Tlf. 5665 0272, bilgo.dk

Hyundai Køge

BEMÆRK
Prisen er inkl.

leveringsomkostninger på

KR. 3.980,-

Skrot Janteloven. Kør en bil med attitude.
Selvsikker og enestående. Den nye KONA er designet til at få opmærksomhed. Det nyskabende design med muskuløse former 
og smalle LED-lygter, er en garant for lange blikke, når du kører forbi. Den ekstraordinære attitude går igen indvendigt i bilen. 
Lige fra de farvede syninger i interiøret til trådløs opladning af din mobiltelefon og Head-Up Display (udstyr afhængig af model). 
Det bedste er, at KONA fås fra blot kr. 183.975,- Prøv selv hos din lokale forhandler.

Hent brochure og book din prøvekørsel på www.hyundai.dk/kona.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en 
autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under  
”Hyundai’s garanti-bestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer. 

Brændstofforbrug: 14,9-19,2 km/l, (EU-norm) CO2-udledning 117-153 g/km. 
Vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. evt. metallak. 
Vi tager forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. 

Er du klar til ekstraordinært 
meget opmærksomhed?

A C

Nyhed. Pris fra

KR. 183.975,-

Åbningstider
Hverdage: 09.00 – 18.00
Lør og søn: 11.00 – 16.00

Bil Go’ i Køge A/S
Høgevej 1-3, 4600 Køge
Tlf. 5665 0272, bilgo.dk

Hyundai Køge

Den første Fastback fra Hyundai er kommet til Danmark. Du genkender den på de elegante linjer. 
På det enestående design, der imponerer. Og på de mange smarte features, som er standardudstyr i i30 Fastback. 
Læg dertil den ekstraordinære 5 års garanti uden kilometerbegrænsning.

Kom til Danmarkspremiere d. 3. og 4. marts hos din lokale Hyundai-forhandler.

Læs mere på hyundai.dk

Elegant.  
Enestående. 
Ekstraordinær.
Danmarkspremiere: i30 Fastback 
– sådan har du aldrig set en Hyundai før.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. 
Reglerne står beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garanti-bestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer

Forbrug 18,2-19,2 km/l (EU-norm), CO2 120-129 g/km. Vist med ekstraudstyr. 
Pris ekskl. lev. omk. 3.980 kr. og evt. metallak. Forbehold for pris- og afgiftsændringer.

A

Danmarkspremiere

3.-4. marts
Fra kr. 249.995,-

Åbningstider
Hverdage: 09.00 – 18.00
Lør og søn: 11.00 – 16.00

Bil Go’ i Køge A/S
Høgevej 1-3, 4600 Køge
Tlf. 5665 0272, bilgo.dk

Hyundai Køge

10.-11. marts
fra kr. 253.975,-

KOM TIL DANMARKS PREMIERE I WEEKENDEN
NY HYUNDAI i30 FASTBACK

FINANSIERING: MED EL. UDEN UDBET. FASTRENTE FRA 1,99%

Lån kr. 253.975. Udb. kr. 50.795. Pr. mdr. fra kr. 2.560. Fast rente 1,99% ÅOP 4,93

Lån kr. 183.975. Udb. kr. 36.795. Pr. mdr. fra kr. 1.889. Fast rente 1,99% ÅOP 5,43

KONA

i30

BEMÆRK
Prisen er inkl.

leveringsomkostninger på

KR. 3.980,-

Skrot Janteloven. Kør en bil med attitude.
Selvsikker og enestående. Den nye KONA er designet til at få opmærksomhed. Det nyskabende design med muskuløse former 
og smalle LED-lygter, er en garant for lange blikke, når du kører forbi. Den ekstraordinære attitude går igen indvendigt i bilen. 
Lige fra de farvede syninger i interiøret til trådløs opladning af din mobiltelefon og Head-Up Display (udstyr afhængig af model). 
Det bedste er, at KONA fås fra blot kr. 183.975,- Prøv selv hos din lokale forhandler.

www.hyundai.dk/kona.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en 
autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under  
”Hyundai’s garanti-bestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer. 

Brændstofforbrug: 14,9-19,2 km/l, (EU-norm) CO2-udledning 117-153 g/km. 
Vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. evt. metallak. 
Vi tager forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. 

Er du klar til ekstraordinært 
meget opmærksomhed?

A C

Åbningstider
Hverdage: 09.00 – 18.00
Lør og søn: 11.00 – 16.00

Bil Go’ i Køge A/S
Høgevej 1-3, 4600 Køge
Tlf. 5665 0272, bilgo.dk


