Medlemsfordeler, VWACB.
Her er en oversikt over de fordelene du får som medlem i VWACB,
Norges beste VW-klubb!
RABATTAVTALER:
Klubbens rabattavtaler sikrer deg gode priser til de fleste VW-innkjøpene, lokalt og
nasjonalt.
BUG OUT:
Er vårt eget VW-treff for hele Norge, som arrangeres i mai/juni hvert år.
VÅRMØNSTRINGEN:
Er vestlandets største biltreff. Det arrangerer vi på Kristi Himmelfartsdag i
samarbeid med 10 andre kjøretøyklubber på Vestlandet, www.mkib.com.
KLUBBLOKALE og MEKKELOKALE:
Er på Breistein, og har etter en avstemming blant medlemmene fått navnet Bergen
Bug Haus, eller BBH. Her har klubben i tillegg til klubblokale også til leie 13 langtids
mekkeplasser og 1 korttids mekkeplass med løftebukk og mulighet for korte
mekkeopphold i midtgangen. I tillegg kan klubbens medlemmer leie lagringsplass til
en eller flere VW’er.
INFORMASJON:
Vi holder våre medlemmer oppdatert om hva som skjer i klubben, og ellers i VWverden. Dette skjer via våre nettsider, vårt forum, Facebook og via jevnlig utsendte
e-poster.
VWACB-Nytt:
Er medlemsbladet vårt som utkommer 3 ganger i året. Bladet er på 32 sider,
fullstappet av interessant VW-stoff som mekketips, reportasjer fra treff og fra
medlemsbiler, annonser, leserbrev, osv. Hele bladet er trykket i farger, og du får det
kun som medlem i klubben.
SOSIALT SAMVÆR:
Vi møtes i klubblokalet på Breistein om vinteren eller på et arrangement utendørs i
sommerhalvåret. Bli med og treff andre med like stor VW-interesse som deg. Husk
like barn leker best!
KLUBBEFFEKTER:
Klubben kommer årlig med en ny T-skjorte. I tillegg har vi et godt utvalg av andre
VWACB-effekter som kulepenner, isskraper, refleksvester, nøkkelringer, kopper og
lignende. Dette kan også kjøpes via klubbens nettbutikk.
GUNSTIG FORSIKRING:
For deg som har en bil eldre enn 30 år, og som er i originalstand eller er godkjent
ombygd og ikke bruker denne daglig, tilbyr vi deg en MEGET gunstig forsikring
(både pris og vilkår) gjennom LMK www.lmk.no. I tillegg kan du tegne
lager/restaurerings forsikring.
Medlemskap i VWACB koster kun kr. 350,- pr. kalenderår.

