
N OG HRESS, SEGIR AÐ SÉR HAFI 
N SMEYKIR VIÐ HANN.

ELSKAR SVART „Kápan er 
úr kvennadeild Topshop en 

þeir hættu því miður með 
herradeildina. Svarti 

bolurinn er mjög góður í 
vinnuna enda passar svart 

við allt.“

ndóttur bolur.“ MYNDIR/EYÞÓR

Ð SKEMMTILEGRA
Geisladiskurinn minn: Björk hefur 
alltaf verið í uppáhaldi og þar eru 
plöturnar Homogenic og Post
fremstar. Ég gæti ekki heldur lifað 
án American Life með Madonnu.

Tímaritið mitt: ID og Vogue.

Verslunin mín: Popcorn, Kolaportið 
og Zebraclub í Seattle.

Drykkurinn minn: Kók.

Maturinn minn: Kanilsnúðar eru í 
uppáhaldi.

Skemmtistaðurinn minn: Á Íslandi
Q-bar en í Seattle R-place. Í LA er 
það Ivy.

Borgin mín: Seattle, þar sem ég 
ólst upp.

árangri í lífinu. Alveg sama hvort ég 
verð ríkur eða frægur, ég vil öðlast 
virðingu fólks og verða óttalaus. Ég 
verð alltaf að hafa eitthvað að gera, 
vil alltaf meira og meira og ef mér 
finnst ég ekki vera að gera nógu 
margt hér á landi fer ég annað og 
prófa ný ævintýri.“ indiana@frettabladid.is
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Taktu þátt í æsispennandi keppni um dans ársins 
og þú gætir slegið í gegn hjá íslensku þjóðinni!

ERT ÞÚ DANSHÖFUNDUR ÁRSINS?

sem allir geta lært
sem hægt er að kenna á stuttum tíma
sem allir vilja dansa

Semdu dans ...

Allir geta tekið þátt – glæsileg verðlaun
nánari upplýsingar á www.fm957.is

Fagfélag danskennara
Dansráð Íslands

UNDANKEPPNI Í VETRARGARÐINUM
Í SMÁRALIND 20. OKTÓBER OG 
ÚRSLIT 27. OKTÓBER 2007!
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Linda Pé, alheimsfegurðar-
drottning og athafnakona
Það þarf vart að kynna Lindu Pétursdóttur 
athafnakonu. Linda er sjálfstæð og falleg og 
kynþokkinn einfaldlega skín af henni. Linda 
var valin alheimsfegurðardrottning í Royal 
Albert Hall í London árið 1988. Síðan hefur 
líf hennar verið ævintýri líkast eins og fram 
kom í ævisögu hennar. Eftir miklar hrær-
ingar náði Linda stjórn á eigin lífi og verður 
fallegri með hverju árinu enda hamingju-
söm í mikilvægasta hlutverki lífs síns, móð-
urhlutverkinu.

HEITUSTU SKVÍSURNAR Á LAUSU
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, 
alheimsfegurðardrottning 
og laganemi

Unnur Birna á ekki langt að sækja feg-
urðina en hún og mamma hennar eru 
án efa fallegustu mæðgur landsins. 
Unni er líklega best lýst sem fallegri, 
klárri og góðri stelpu sem eflaust á eftir 
að ná langt í lífinu. Hún er 23 ára og 
var valin alheimsfegurðardrottning í 
Kína 2005. Unnur er glæsileg stelpa 
sem heldur sér í formi með dansi og 

sá sem nælir í Unni verður heppinn 
og öfundaður.

Elísabet Davíðsdóttir 
fyrirsæta
Eins ótrúlegt og það hljómar er ein fræg-
asta fyrirsæta landsins á lausu. Elísabet 
Davíðs vann Ford-fyrirsætukeppnina þegar 
hún var 18 ára árið 1994 og hefur leið henn-
ar aðeins legið upp á við síðan. Elísabet 
var um tíma á föstu með tónlistarmann-
inum Roger O`Donnell úr hljómsveit-
inni Cure og á barn með tónlistar-
manninum Bigga Bix. Elísabet hefur 
setið fyrir í þekktustu tímaritum heims 
og hefur aðallega búið í London og 
New York. 

Silja Hauksdóttir leikstjóri
Töffarinn og leikstjórinn Silja Hauksdóttir er á 
lausu. Silja er eldklár enda með BA í heimspeki. 
Hún er einnig með próf í kvikmyndagerð frá Tékk-
landi og hefur verið viðloðandi kvikmyndabrans-
ann um áraraðir. Silja skrifaði bókina Dís með 
þeim Birnu Önnu og Oddnýju Sturludóttur og hún 
leikstýrði einnig myndinni en Dís var fyrsta mynd-

in sem hún leikstýrði. Silja 
mun leikstýra nýjustu 

seríunni af Stelpunum 
og á án efa eftir að ná 
mjög langt í bransan-
um.

Birna Anna Björnsdóttir rithöfundur
Birna Anna Björnsdóttir, rithöfundur og blaðamaður, þykir meðal flottustu einhleypra 

kvenna landsins. Birna Anna, sem býr í New York, hefur meðal annars gefið frá sér 
bækurnar Dís sem hún skrifaði í samvinnu við vinkonur sínar og bókina Klisju-

kenndir. Birna Anna hefur tekið virkan þátt í samfélagsumræðunni á netinu og sá 
heppni sem nælir í hana verður líklega að geta rætt samfélagsmálin við hana.

Katrín Júlíusdóttir 
alþingiskona

Hún vakti mikla athygli 
þegar hún byrjaði sem 
þingmaður fyrir frum-
legan klæðaburð og þá 
helst djarft skóval. 
Síðan þá hefur athyglin 

beinst að störfum 
hennar á þinginu 

frekar en að klæða-
burði enda er Katrín 
ákaflega vel gefin. Hún 
er mikill mannkostur 
og yrði sá maður ljón-
heppinn sem myndi 
krækja í hana því hún 
er ekki bara falleg og 
með háa greindarvísi-
tölu heldur er hún líka 
afbragðsgóður kokkur og 
mikill húmoristi. Væntan-
legt mannsefni yrði þó að 
hafa gaman af Friends því 
hún er forfallinn aðdáandi 
þáttanna.

Jóhanna Kristín Ólafsdóttir 
innanhússarkitekt
Stjörnuarkitektinn Jóhanna Kristín gengur 
laus. Hún er einn af eftirsóttustu innan-
hússarkitektunum en hún hannaði skrif-
stofur Novator hérlendis og í London og 
skrifstofuhúsnæði Avion group og BM Vallá 
svo fátt eitt sé nefnt. Jóhanna Kristín hefur 
marga góða mannkosti, fyrir utan feg-
urð og smekklegan klæðaburð er hún 
ákaflega sjarmerandi og tekur lífinu 
ekki of hátíðlega. Hún er „spontant“ 
sem er mjög góður kostur því vænt-
anlegum eiginmanni ætti aldrei að 
leiðast í návist hennar.   

Lilja Björk Ketilsdóttir, fram-
kvæmdastjóri REMAX á 
Íslandi
Fasteignadrottning landsins er á lausu. 
Lilja hefur náð undraverðum árangri í 
starfi sínu sem framkvæmdastjóri REMAX 
en fasteignasalan er ein sú stærsta á land-
inu. Lilja er ákveðinn kvenmaður og fær 
það sem hún vill. Hún hefur marga góða 
kosti og er hamhleypa til verka. Þegar 
Lilja er ekki í vinnunni eða að 
hugsa um börnin hamast hún 
í ræktinni.

Elín Arnar, 
ritstjóri Vikunnar

Ef einhver getur fetað í fótspor Carrie Brads-
haw úr Sex and the city þá er það Elín. Hún lifir 

svipuðu lífi og Carrie sjálf, elskar föt og hanastél 
og getur farið offari á lyklaborðinu. Elín hefur náð 

að rífa lestur Vikunnar upp og hefur blaðið sjald-
an verið betra. Sá maður verður heppinn sem 

krækir í Elínu því hún er hress, skemmtileg og 
kraftmikil og því aldrei lognmolla í kringum 
hana.

Ilmur Kristjánsdóttir leik-
kona

Hver man ekki eftir henni í hlutverki 
Línu Langsokks? Þar sló hún í gegn en 
hún hefur líka verið að gera frábæra 
hluti í sjónvarpsþáttunum Stelpunum. 

Hún getur brugðið sér í allra kvikinda 
líki og getur grett sig á þúsund mismun-

andi vegu. Sá sem krækir í Ilmi er hepp-
inn því honum ætti aldrei að leiðast með 

henni.

Heiðrún Lind Marteins-
dóttir, lögmaður á LEX

Heiðrún Lind er sérlega vel gefin og 
kemst þangað sem hún ætlar sér. 
Hún er blá út í gegn og var til dæmis 
kosningastjóri Gísla Marteins 
þegar hann var í prófkjöri fyrir síð-
ustu borgarstjórnarkosningar. 

Hún er ákveðin en um leið 
mjög ljúf og góð. Heiðrún 

Lind hefur sérlega gaman 
af fötum og er alltaf tipp 
topp til fara. Heiðrún 
Lind er með höfuðið rétt 
skrúfað á og það er aldrei 
langt í húmorinn. 

Það þarf enginn 
að örvænta þótt hann 

sé nýskilinn eða enn ekki 
genginn út. Sirkus komst 
að því að það eru engir 
slorfiskar á markaðnum. 

Hver myndi ekki vilja 
eiga Lindu Pé eða 

Unni Birnu sem 
kærustu?
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V erslunin Topshop var opnuð í Kringlunni í vikunni og af því tilefni var 
haldin flott tískusýning á göngum Kringlunnar þar sem haust- og 

vetrartískan var í brennidepli. „Þetta var voða gaman, smart föt, en ég er mjög 
hrifin af Kate Moss-línunni,“ segir Guðlaug Halldórsdóttir, verslunareigandi í 
3 hæðum. „Það voru þarna nokkrar flíkur sem mig langaði í, ég hefði keypt 
mér eitthvað ef ég hefði ekki gleymt veskinu heima,“ sagði hún og hló. - mmj

TOPSHOP HEFUR ALDREI VERIÐ FLOTTARI 

Kate Moss-fílingur
Það var svo gaman hjá 

Sirkusstjóranum um 
síðustu helgi að 
hann er enn þá að 
jafna sig. 
Glamúrdiskóstemn-
ingin var allsráð-
andi á börum 

bæjarins. Eftir að 
hafa drukkið 
ódýrt 
kampavín (til 
að fagna 
giftingu fyrri 
eiginkonu 
sinnar) fór 

hann í teiti í heimahúsi þar sem aðallega 
voru spiluð gömul lög 
með söngflokknum 
ABBA sem bjó til 
þessa hressu 
diskóstemningu 
innra með honum. 
Í góðra vina hópi 
lá leiðin á B5. Eftir 
að Rut Káradóttir 
arkitekt 
hressti 
upp á 
staðinn 
hefur aldeilis lifnað yfir honum. Það er 
augljóst að íslenskir djammarar hafa 
smekk fyrir hvítum leðursófum, 
speglum og diskókúlum. Á staðnum var 
Leifur í Saltfélaginu (sem drekkur bara 
innan um fögur húsgögn) Gunnar 
Trausta verslunareigandi og tvíburarnir 

Arnar og Bjarki 
ásamt 

unnustum 
sínum, Rósu 
og Pöttru. 
Sama kvöld 
voru hressu 
piparsvein-
arnir Orri 
Hauks
fjarskipta-

töffari 
og 

Guðmundur Arnarsson, ritstjóri 
Golfblaðsins, á 7 9 13 en sá staður 
þykir líka sérlega vel heppnaður. Þar var 
líka Katla Jónasdóttir sem eitt sinn bjó 
með Kevin Stanford sem var kvæntur 
Karen Millen sjálfri. Óliver var þéttsetinn 
eins og venjulega. Þar voru megaskutl-
urnar Lilja á Remax og Hjördís hjá True 
North og Kiddi Tomm. Sirkusstjórinn var 
því í sannkölluðum 
stjörnufans og 
hamingjan geislaði af 
honum sem aldrei fyrr. 
Hann fór meira að 
segja út á dansgólfið 
á Óliver og tók 
nokkur vel valin 
dansspor og bað 
plötusnúðinn 
að spila 
fyrir sig 
ABBA. Á 
Boston var 
mergjuð 
stemning. 
Þar voru 
Elín Arnar, 
ritstjóri Vikunnar, Þorsteinn Bach-
mann leikari og Silja Hauks. Án efa 
voru þar fleiri en á þessum tímapunkti 
var Sirkusstjórinn orðinn svo ölvaður að 
hann var hættur að sjá og heyra.

 Hverjir voru hvar

TÍSKUSKVÍSUR Guðlaug Halldórsdóttir í 3 hæðum, Jóhanna Waagfjörð hjá Högum og 
Sigrún Andersen, framkvæmdastjóri Topshop, báru af í smartheitum. Takið eftir 
jakkanum sem Sigrún klæðist, en hann er einn af skrautfjöðrunum úr Kate Moss-
línunni.

Í NYLON-STUÐI! Steinunn Kamilla 
úr Nylon lét sig ekki vanta en á 
myndinni er hún með Laufeyju 
Fríðu, vinkonu sinni. MYND/ANTON



4 MÁNUÐIR, 3 VIKUR & 2 DAGAR 4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

TH E
E DG E

OF
H EAVEN

KVIKMYND  E F T IR

F A T IH  AK IN

HIN HLIÐIN AUF DER ANDEREN SEITE

BESTA HANDRITIÐ
CANNES 2007

TILNEFND TIL 
GULLPÁLMANS
CANNES 2007

„Dramatísk, falleg og bjartsýn þrátt fyrir 
grimma atburðarás...einkar ánægjulegt 
að sjá Schygullu, drottnandi líkt og á 
tímum Fassbinders ...ein athyglis-
verðasta mynd hátíðarinnar.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið
„Galina Vishnevskaya hefur yfir sér 
reisn sviðsleikkonunnar...Sokurov segir 
mannlega sögu í litlausum heimi 
...ljúfsár og tregablandin mynd.“

- Anna Sveinbjarnardóttir, Morgunblaðið

KVIKMYND EFTIR ALEKSANDR SOKUROV

4months
3weeks&
2days

3 MEISTARAVERK
FRUMSÝND Í DAG Í REGNBOGANUM

BESTA MYNDIN
GULLPÁLMINN CANNES 2007

„Ekki eintóna hrollvekja heldur rómmikill lofsöngur til 
dýrðar hugrekki og vináttu, listarinnar að komast af 
við ómennskar aðstæður...vann Gullpálmann á Cannes 
í vor og er vel að honum kominn, myndin er enn ein rós 
í hnappagat rúmenskrar kvikmyndargerðar sem hefur 
eflst með ólíkindum síðustu árin.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið
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SPURNINGAKEPPNI sirkuss

„Það eru svo margar góðar bækur sem 
koma upp í hugann og ómögulegt að 
nefna einhverja eina. En ef ég nefni þá 
bók sem ég hef mest flett upp í á þessu 
ári er það líklega bókin hans Jamie 
Oliver, Italy. Frábært safn af dásamleg-
um ítölskum uppskriftum. Ég er forfallinn 
Ítalíu-aðdáandi og hef eldað margar 
uppskriftir úr þessari bók.“

Ágústa Johnson, Hreyfingu.

„Núna er ég að lesa Stjörnukortið mitt 
eftir Gunnlaug – maður er sífellt að 
þekkja sjálfan sig betur og betur og 
hverju maður þarf að sinna. Stjörnukort-
ið er algjör snilld þegar maður þarf að 
kafa aðeins inn í sjálfan sig því að 
sjálfsögðu vill maður fá sem mest út úr 
lífinu því lífið á að vera yndislegt. Ef
maður sinnir persónuleika sínum vel og 
veitir honum athygli verður lífið 
yndislegt.“

Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir
fegurðardrottning.

„Ég lifði mig alveg undarlega mikið inn í 
Rokland eftir Hallgrím Helgason. Var 
bara sorgmædd þegar hún var búin. Það 
hlýtur að vera gæðamerki. Annars finnst 
mér bækurnar um Kvenspæjarastofuna
eftir Alexander McCall alveg yndislegar.“

Katrín Rut Bessadóttir sjónvarps-
kona.

„Uppáhaldsbókin mín er Njálssaga, þótt 
margar fylgi fast á eftir.“

Árni Johnsen alþingismaður.

Bókin mín?
„Garðar Thor er ás og ásinn er alltaf óvenju ábyrgur,“ segir 
Sigríður Klingenberg spákona um óperusöngvarann. 
„Garðar hugsar mikið um sína nánustu og foreldra sína. 
Hann er tilfinninganæmur en hleypir fólki ekki að sér nema 
á löngum tíma. Garðar Thor þarf ekki á mörgum að halda en 
heimurinn á eftir að þurfa á honum að halda. Hann á lítið 
eftir að vera hér á Íslandi en stjarna hans mun rísa ógnar-
hratt um allan heim og Garðar á eftir að verða frægasti núlif-
andi Íslendingurinn svo hlutverk hans er bara rétt að byrja. 

Garðar Thor er á ári ástarinnar enda kvæntist hann í sumar 
og það er prýðilegur tími til að gifta sig. Hann er 
dálítið týpískt naut, er þrjóskur, þver nautnabelgur 
sem þarf að gæta hófs en hann lærir með hverju 
árinu að verða agaðri í dag en í gær. Áður en ár 
er liðið mun stjarna hans margfaldast. Hann er 
að byrja á nýju tímabili árið 2010 og þá verður 
hann kominn með samninga sem eru engu 
líkir. Auguri Garðar Thor!“

Garðar Thor verður 
frægasti Íslendingurinn

1. Hvað á nýja plata Britney 
Spears að heita?
2. Hver verður kynnir í Bandinu 
hans Bubba?
3. Með hvaða enska liði leikur 
Hermann Hreiðarsson?
4. Hver er faðir Angelinu Jolie?
5. Hvaða íslenski sönghópur 
hefur sent frá sér lagið When 
You Say You Love Me?
6. Hver stjórnar sviðsljósinu á 
mbl.is?
7. Hver er eiginmaður Margrét-
ar Þórhildar Danadrottningar?
8. Hvaða frjálsíþróttakona 
viðurkenndi að hafa notað 
ólögleg steralyf í síðustu viku?
9. Hvaða tvær íslensku hljóm-
sveitir flytja saman lagið 
Britney?
10. Hver skrifaði bókina Heims-
ins heimskasti pabbi?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. TROMMULEIKARINN HANNES HEIMIR
FRIÐBJARNARSON HEFUR VERIÐ SIGURSTRANGLEGUR SÍÐUSTU VIKURNAR. HÉR
KEPPIR HANN VIÐ PLÖTUSNÚÐINN VIÐAR JÚLÍ INGÓLFSSON.

uppá-
   halds

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Á ÁRI ÁSTARINNAR Samkvæmt Sigríði er Garðar Thor 
á ári ástarinnar og því var sumarið prýðilegur tími 
fyrir hann til að ganga í það heilaga.
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Viðar Júlí
1. Pass.
2. Björn Jörundur.
3. Portsmouth.
4. Jon eitthvað.
5. Luxor.

6. Pass.
7. Hinrik prins.
8. Nóló.
9. Sniglabandið og Nylon.
10. Man það ekki.

Hannes Heimir
1. Still Alive.
2. Unnur Birna Vilhjálmsdóttir.
3. Portsmouth.
4. Jon Voight.
5. Luxor.

6. Ellý Ármanns.
7. Hákon.
8. Marion Jones.
9. Sniglabandið og Nylon.
10. Mikael Torfason.

Hannes Heimir heldur sigurgöngu sinni áfram fjórðu vikuna í röð og sigrar hér með átta stigum gegn fjórum. Viðar Júlí 
skorar á söngvarann Bóas Hallgrímsson. Fylgist með í næstu viku.

V igdís Jónsdóttir stundar nám við Polimoda-skólann í 
Flórens sem er þekktur fyrir að vera einn fremsti fata-
hönnunarskólinn á Ítalíu. Það sem gerir skólann sér-
stakan er samstarf hans við tískustórveldið Polimoda 

sem er meðal annars í eigu Versace og vinnur náið með 
hönnuðum víða um heim. Hún hóf þar nám í haust og líkar Ítalíu-
dvölin vel. „Kennararnir eru kröfuharðir og skóladagurinn getur 
verið erfiður. Það er líka ótrúlegt að vera í skóla þar sem 
stjórnendurnir og kennararnir veita manni virkilegan innblástur. 
Á dögunum voru aðstoðarskólastjóranum veitt verðlaun fyrir að 
vera ein áhrifamesta konan í tískuiðnaði Ítalíu, en það segir 
mikið um skólann,“ segir Vigdís sem stefnir að því að klára BA-
gráðu í fatahönnun frá Polimoda. 

Að sögn Vigdísar fá 89% nemenda sem útskrifast frá skólanum 
vinnu í framhaldi af náminu hjá hönnuðum á borð við Prada og 
Gucci. Vigdísi dreymir þó meira um að vinna sjálfstætt. „Það er 
náttúrlega draumurinn að geta stofnað mitt eigið merki, en í 
tískuheiminum held ég að allir verði að byrja á byrjunarreit.“

Vigdís sagði enn fremur að þótt hún væri að sjálfsögðu til í að 
prófa að vinna fyrir tískustórveldi eins og Prada eða Gucci, væri 
það ekki þar sem hún sæi feril sinn innan tískubransans enda.  
„Maður verður að stefna hátt.“

Vigdís lauk námi við Menntaskólann Hraðbraut vorið 2006. 
„Ég hef alltaf haft áhuga á fötum og ýmiss konar hönnun, en var 
ekki endilega viss um að ég vildi leggja það fyrir mig. Svo ákvað 
ég bara að slá til í haust og skella mér út og ég held ég hafi aldrei 
verið ánægðari,“ segir Vigdís. Í einu af fögunum í skólanum eru 
nemendur beðnir um að setja saman eigin fatalínu og kynna 
hana í lok annar. „Þetta eru uppáhaldstímarnir mínir. Kennarinn 
er frábær og lætur okkur alveg heyra það ef hann er ekki ánægður. 
Hann segir að það sé enginn tilgangur í því að láta okkur ekki 
kynnast hinum harða tískuheimi sem allra, allra fyrst.“ Þegar 
Vigdís er spurð út í eigin stíl segist hún ekki hafa neinn sérstakan. 
„Það fer eiginlega eftir skapi, veðri og árstíð. Ég klæði mig bara í 
það sem mér finnst flott hverju sinni. En ég sæki samt mikinn 
innblástur í hönnuði eins KTZ, Marc Jakobs, Sonya Rykiel, Eley 
Kishimoto og Henrik Vibskov.“ - os

VIGDÍS JÓNSDÓTTIR FATAHÖNNUNARNEMI

Í Versace-skóla í Flórens
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* Sértilboð Elísabetar og AYGO. M.v. 84 mánuði. Innifalið er afborgun af láni, tryggingar (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili. 

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

www.aygo.is

Gerðu eitthvað eftirminnilegt – fáðu þér Aygo á þægilegum kjörum og njóttu þess að keyra áhyggjulaus. 

Tvær léttar leiðir til að eignast Aygo:

26.410 kr.* á mánuði 14.996 kr. á mánuði

Innifalið: Afborgun af láni – Tryggingar 
– Bifreiðagjald 1. tímabils – 

Meðalgreiðsla miðað við 30% útborgun 
og bílalán til 84 mánaða hjá Glitni.

Gerðu eitthvað eftirminnilegt




