En klubb for Mercedes-Benz Entusiaster
Mercedes-Benz Entusiastklubb er en klubb for alle med interesse for Mercedes-Benz. Her er det åpent både for originale
og modifiserte biler. Vi har størst kompetanse på modellene fra ca. 1980 og nyere, men alle entusiaster er
selvfølgelig hjertelig velkomne i klubben, både med og uten bil.
Medlemsskap i Mercedes-Benz Entusiastklubb gir deg en rekke fordeler:
●

Flere samarbeidspartnere på landsbasis kan gi deg store besparelser både på kjøp og eie av bil.
Vi har avtaler med flere merkeforhandlere, samt en rekke andre leverandører innen reparasjoner,
bildeler, dekk, felger,
poleringsmidler, vask, tuning, etc. På baksiden av dette arket finner du en liste.

●

Klubbens eget blad, MB Tidende kommer ut 4 ganger i året. Bladet inneholder blant annet artikler fra
våre medlemmer og reportasjer fra arrangementer vi deltar på.

●

Du får bladet BIL Inkludert i medlemsskapet.

●

Lokallag med høy aktivitet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Innlandet, Salten og Kristiansand.
Les mer om lokallagene på våre hjemmesider.

●

Klubben er representert på flere mindre og større bilarrangementer i Norge og utland! Klubben avholder
også eget landstreff hvert år. De siste årene har det blitt arrangert siste helga i mai på Pers hotell på Gol.

Fyll ut skjemaet under, eller registrér deg på vår hjemmeside for å bli medlem i Mercedes-Benz Entusiastklubb.
Medlemskontingenten er kr. 450,- i året. Ved innmelding i juli – oktober er det halv pris, og i årets to siste
måneder er resten av året gratis.
Når vi mottar din innmelding, vil du snarlig få faktura for kontingenten tilsendt i posten eller på e-mail. Når
innbetaling er registrert, vil du få tilsendt ditt medlemskort, brukernavn/passord til vårt diskusjonsforum og
siste utgave av MB Tidende.

Skjemaet kan sendes til Mercedes-Benz Entusiastklubb, Postboks 11 Vollebekk, 0516 Oslo.

www.mbentusiastklubb.no

Rabattavtaler Mercedes-Benz Entusiastklubb. Se mbentusiastklubb.no for oppdatert liste.
Nasjonale:
Auto Kvikk AS: 10% på alt.
Auto Royal: 10% Rabatt på alle varer i systemet.
Auto Trio AS: Inntil 27% rabatt.
Bergs Automatservice: 10% på alt.
BilXtra Strømmen: 20-30% rabatt på det meste i butikken.
Dekk 1: 12% på vanlig butikkpris (Tilsvarer 45% av listepris), 12% på gjeldende monteringspris, 10% på
gjeldende dekkhotelpris 5% på kampanjepriser.
DTE Systems AS: 15% på tuning, rabatt på deler og biler.
Flenstad Tekniske: 20% på lagerførte deler.
Gytis AUTEK AS: 15% på alt.
Hellanor AS: 10 - 35%.
Krepro: 15% rabatt.
MB Specialist: 15% på brukt og 20% på nytt.
Oljelageret: 10% rabatt på alle varer i nettbutikken.
Stjerneservice: 10%-20% på alle varer, også tilbuds og kampanjevarer.
Swissvax AS: 10% på produkter i exint.no eller swissvax.no.
TS-Racing AS: De fleste modeller tunes for 5000,- enkelte modeller unntatt.Dette inkluderer tilbakestilling og
eventuelt tilpassning av girkasse
Veng Bildeler AS: 37% på slitedeler 25% på hundebur 25% på lykter, 25% på karroserideler.

Oslo:
Bertel O. Steen Autostern: 10% på alt.
BilXtra Råholt (Råholt Bilutstyr AS): Rabatt på deler, inntil 31%.
Erik Arnesen Helsfyr: 20% på alt utenom aggregater og personlig tilbehør. 10% på personlig tilbehør.
Haugens Bilshine AS: 10% på Ditec behandlig og bilshine.
Karosseri Spesialisten AS: 10% på arbeid oppretting og 5% på lakk.
Kampen Antirustsenter: 10% på full understellsbehandling.
Oslo Felgretting: 20% rabatt på retting, sveising og montering av dekk/hjulskift.

Stavanger:
Bertel O. Steen Rogaland: 15% på deler og 15% på arbeid.
Kvål Auto AS: 10% på arbeid, 15% på Romnes deler, Tuning av de fleste modeller 5000,- Enkelte modeller
unntatt, Boot tuning 6000,-.

Trondheim:
Nordic Bil AS: 10% på arbeid og 15% på deler.
Scandic Shine AS: 10% på hele sortimentet.

Innlandet:
Bertel O. Steen Lillehammer: 25% på alle deler unntatt aggregater, 10% på verksted
Centrum Bilpleie Ronny Johnsen: 20% på ordinære priser
Jessheim Antirust: 10% på ordinære priser

Sørlandet:
Lindesnes Auto AS: 15% på timepriser, 15 % på deler. (Ikke spesialbestilte deler), EU kontroll 850kr,
etterkontroll 300kr., Gratis etterkontroll hvis de utfører reperasjonene.

