
Bernats Bil AB
Svarvarvägen 6-8, 142 50 Skogås. Telefon: 08-709 47 00
www.bernatsbil.se

Bernats Bil - Auktoriserad Mercedes-Benz service och verkstad

Du vet väl att Bernats Bil är återförsäljare av  
Michelin Classic Tyres
Vi erbjuder komplett sortiment av klassika däck till din Mercedes-Benz,  
kontakta vår butik på 08-709 27 10 för mer information.

Vår auktoriserade serviceverkstad för Mercedes-Benz är en förlängning av fabriken där 
vi utför alla typer av service och reparationer på din bil under och efter nybilsgarantin. 

Vi kan även erbjuda genuint, gammaldags bilkunnande i vår veteranbilsverkstad. 
Reparationer och renovering av veteranbilar – motor, rost, blästring, plåt, lackering mm. 
Vi älskar att jobba med bilar från förr, från tider då bilar var verkliga personligheter och 
byggdes för att vara lika mycket njutningsmedel som transportmedel. Låt oss ge din 
entusiastbil ett nytt liv!

Våra specialutbildade tekniker är Mercedes-Benz certifierade så att alla reparations- 
och underhållsarbeten som genomförs på din Mercedes håller högsta klass! Vi använder 
endast Mercedes-Benz originalreservdelar som uppfyller de höga krav och specifikationer 
gällande passform och kvalitet. Det säkerställer att din bil fortsätter att prestera som en 
Mercedes-Benz.

Varmt välkommen till Bernats Bil - din Mercedes-Benz verkstad i Stockholm.

Vi utför följande arbeten på din Mercedes-Benz:

• Service (Vi använder                 motoroja)

• Garantiarbeten

• Service på fordon med Mercedes Serviceavtal

• Reparation och byte av vindrutor – montering  
    av vindrutor från Mercedes-Benz

• Plåt o lackarbeten i egen regi

• Renovering av Mercedes motorer och växellådor

• Helhetslösningar vid renovering av veteranfordon

• Tecknande av Mercedes Serviceavtal och Service24
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Turboladdat reportage
Vi testar nya Mercedes-Benz GTC
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Baby-Benz framgångssaga

Vårens evenemang
Allt om klubbens träffar

Kompaktklassens historia
Från W201 till C-klass

Medlemsbilen: MB C123
Fin bil med lång historia
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Nästa nummer till dig i juni

Bilen var full med damm och halm där den stod i en lada i 
Tumba strax utanför Stockholm och året var 1974. Fyndet var 
en Mercedes 170 S av 1950 års modell och just en sådan bil 
stod högt på Stig Edqvists önskelista. Ägaren spårades och 
visade sig vara en läkare i Stockholm som stod som första 
och enda ägare. Prislappen hamnade på 4.000 kronor och 
drömbilen blev Stigs. I nästa nummer får du hela berättelsen.

Fyra hjul, sex dörrar och plats för åtta personer – Hans 
Anderssons 260E Lang imponerar på många sätt – både 
med sina enorma utrymmen men också genom sin väl 
genomförda renovering. Den är ingen förlängd personbil, 
ingen ombyggd sedan, utan en äkta Mercedes-Benz lang-
limousin. I nästa nummer får du ta del av varför Hans valde 
denna modell och hur renoveringen gick till.

W124 är en ung klassiker som idag vinner allt större popu-
laritet. Modellen i mellanstora MB-klassen introducerades i 
december 1984. Bilen bröt helt med föregångaren W123 och 
tekniken byggde istället vidare på den mindre 190-an 
(W201), men med större kaross och rymligare interiör. Den 
kom fram till 1996 att tillverkas i 2.583.470 exemplar i alla 
upptänkliga skepnader. Du får exempel på de flesta!

Stig kör helst i 170

Medlemsbilen: 260E Lang (V124)

Special: MB 124-serien

Privatannonser i nästa nummer

Skicka ditt annonsunderlag (text & bild) med e-post till:
mbj@mbks.se senast manusstoppdagen ovan.

Vi förbehåller oss rätten att korta annonser som blir mer 
än fem rader (max 150 tecken). Kom ihåg att ange

ortsnamn, kontaktuppgifter och ditt medlemsnummer.

Mercedes-Benz

Foto: Stig Edqvist

Foto: Daimler Arkiv

Foto: Dan Olshed
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Omslagsbild:  

Denna fina 190E 2,3 är 

en lågmilare i ett unikt, 

orenoverat originalskick 

som såg ut som om den 

precis var uthämtad från 

Philpsons i Stockholm 

där den såldes ny 1988.
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Mercedes-Benz Klubben Sverige
Är en ideell förening för ägare och intresserade av 
Mercedes-Benz bilar. Medlemskap erhålles genom ansökan 
till klubbens kansli. Avgift för hela 2018 är fastställd till 350 kr. 
Mer information finns på klubbens hemsida: www.mbks.se

Mercedes-Benz Klubben Sverige
Ubbyvägen 50
762 94 Rimbo

Kansli
kansli@mbks.se
Tel  0727–349929
Telefontid: Måndag kl 16.00 – 19.00

Mercedes-Benz Journalen
Är föreningens tidning och distribueras kostnadsfritt till 
medlemmarna. 

Medlemmar annonserar gratis, max 8 rader. 

För företag gäller följande annonspriser
exklusive moms:
Helsida: 6 500 kr 
Halvsida: 3 500 kr
Kvartssida: 2 000 kr
Åttondel: 1 500 kr
Omslagets baksida: 7 500 kr
Radannons max 8 rader: 100 kr

Annonsansvarig: 
Uno Hufvudsson, 070-8561199, annons@mbks.se

Gamla nummer av tidningen säljes i mån av tillgång för 
30 kr + porto.

Bankgiro 670-3367  
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