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IDAG KAN LYCKAN
STÅ DEN DJÄRVE BI!
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R-kioski, Bollstantie 1, 10210 Inkoo. Öppningstider: måndag-fredag 11-21, lördag 10-21, söndag 11-20.30

4:e störst

av svenskspråkiga dagstidningar
i Finland är Västra Nyland.
www.levikintarkastus.fi

Den gamla ångbåtsbryggan markerar ungefär var trupperna
steg i land.

Helt nya
Astra.
FOTO: CAROLINE STILLMAN

Helt nya Astra har skapat en ny uppfattning om bilarna i sin storleksklass. Nya Astra är
nu rymligare, effektivare, bättre att köra än tidigare. Dessutom kan du nu få en enastående utrustning, såsom FlexRide-chassi, AFL+ -färdljussystem och Opel Eye. Pressen har
redan höjt denna bil till skyarna, nu är det din tur att skapa dig en egen uppfattning.

krig

Nya Opel Astra
totalpris från

18 986 €*

boliska slutpunkten på 18081809 års krig trots att strider
ännu pågick i Umeå. Ankomsten av trupper till Bastubacka är av viktig betydelse därför att den markerar
truppernas slutliga hemkomst. Den deﬁnitiva slutpunkten för kriget som gav
signalen att Sverige verkligen hade förlorat Finland.
– Man kan uppleva slutpunkten på 1808-1809 års
krig på olika sätt, det här var
en av de lokala slutpunkterna då den sista stora kontingenten återvände till Ingå,
säger Hans Brenner.

(Värd 349 €)
Erbjudandet i kraftt
27.5–30.8.2010.

www.opel.fi
CO2 129-170 g/km, kombinerad förbrukning 4,2-7,3 l/100 km. *Pris utan bilskatt från 15 300 €,

uppskattad bilskatt 3 686 €, totalpris inkl. leveranskostnad från 19 586 €. Bilen på bilden är specialutrustad.

www.varuboden.fi

Mekanikervägen 6,
10600 Ekenäs.

www.auto-vb.fi

BONUS på bilar*),
bilservice och reservdelar!

LINNEA NORDSTRÖM

linnea.nordstrom@vastranyland.ﬁ

Köper du en ny Opel
turi Po
oni
får du en Tunturi
Poni
på köpet!

Skutorna Beate och Dygden kom in genom Barkarsundet.

Bilförsäljning:
Service:
Reservdelar:

*) Vid köp av ny bil bokförs 2.000 €
som bonusköp, vid köp av en bytesbil 1.000 €.
Inköp som faktureras berättigar inte till Bonus.

Mån-fre: kl. 9-17.00, sommarlördagar: stängt, tel. 010 762 6150
Mån-fre: kl. 8-16.00, tel. 010 762 6157
Mån-fre: kl. 8-16.00, tel. 010 762 6158

