Finansiér din bil med et ZERObillån
Broager Sparekasse og ProjectZero har i samarbejde udviklet et nyt billån - ZERObillån. Lånet gør det muligt at finansiere en ny eller brugt
energirigtig bil til en rente på kun 3,95 %.
I Sønderborg-området er der 32.772 personbiler. De er ikke alle lige energirigtige, for sønderborgernes samlede bilpark har en gennemsnitsalder på 9,3
år. Derfor har ProjectZero og Broager Sparekasse taget initiativ til at udvikle et helt nyt billån, der gør det både nemt og billigt at udskifte den gamle
benzinsluger med en mere miljørigtig model.

Kig efter energimærket, det betaler sig
Billånet er blandt Danmarks absolut billigste med en rente på bare 3,95 %, og kan bruges til at finansiere køb af såvel nye som brugte biler. Eneste krav
er, at bilen som minimum har energimærke A.
Mange nye biler er økonomiske at køre i. Det gælder ikke kun de små biler, for mange større familiebiler ligger også inden for A til A+++ i energiklassen.
Energirigtige biler er typisk billigere i forsikring, udgifterne til brændstof er lavere, og finansieringen bliver nu også langt mere attraktiv med et ZERObillån.
Det giver derfor rigtig god mening at kigge efter energimærket, når der skal handles ny bil.

Økonomi og miljø går hånd i hånd
Både Broager Sparekasse og ProjectZero håber, at det nye lån vil få mange sønderborgere til at vælge en mere energirigtig bil næste gang, der skal
handles ny bil.
Der er utrolig mange spændende muligheder på bilmarkedet, og med lånet skelner vi ikke til, om bilen er brugt eller ny, om det er en diesel eller benzin bil
eller måske en hybrid eller elbil. Den skal bare ligge i den rigtige energiklasse.
"ZERObillån er et godt skridt på vejen til at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt, fordi det giver alle bilejere mulighed for at tænke ligeligt på
økonomien og miljøet, når de vælger bil", siger underdirektør i Broager Sparekasse, Morten Vestergaard.
Klik ind på www.zerobil.dk (http://www.zerobil.dk) og læs mere om hvordan du får et ZERObillån.
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Renault Zoe

Renault Zoe er en af de nye elbiler, som selvfølgelig også kan finansieres gennem ZERObillån. Renault Zoe kan købes hos Auto Lindvang
(http://www.lindvang.dk/) i Sønderborg
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