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.
Medlemskap i Mercedes-Benz Entusiastklubb gir deg en rekke fordeler, blant annet:
● Rabattavtaler hos flere Merkeforhandlere.
● Samarbeidspartnere over hele landet kan gi deg store besparelser både på kjøp og eie av bil. Leverandører innen
reparasjoner, bildeler, dekk, felger, poleringsmidler, vask, tuning, etc.
● Klubbens eget blad, MB Tidende kommer ut 3 ganger i året. Bladet inneholder blant annet artikler fra våre medlemmer og
reportasjer fra arrangementer vi deltar på.
● Du får bladet BIL Inkludert i medlemskapet. (Verdi 620,-)
● Lokallag med høy aktivitet i Oslo, Østfold, Vestregionen, Stavanger, Innlandet, Gudbrandsdalen og Sørlandet. Les mer om
lokallagene på våre websider.
● Klubben er representert på flere mindre og større bilarrangementer i Norge og utland!
● Eget stort landstreff hvert år. De siste årene har det blitt arrangert siste helga i mai på Pers hotell på Gol.
● Eget stort banetreff hvert år. De siste årene har dette blitt arrangert på høsten på Norsk trafikksenter Vålerbanen.
● Egen guidet tur til Mercedes-Benz fabrikkene i Tyskland.
● Stort teknisk forum med teknisk rådgivning, og hjelp med bilen din
Fyll ut skjemaet under, eller registrer deg på vår hjemmeside for å bli medlem i Mercedes-Benz Entusiastklubb.
Medlemskontingenten er kr. 490,- 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 på email.
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
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