
Namn förare .............................................................................................................................................

Ort  ......................................................................................      Medlemsnummer ........................................

Tel. mobil  ........................................   E-postadress ......................................................................................

Bilmodell .................................................................................................  Årsmodell ................................  

Namn passagerare ................................................................................... Vuxen ............  Barn ............ år

Namn passagerare ................................................................................... Vuxen ............  Barn ............ år

Namn passagerare ................................................................................... Vuxen ............  Barn ............ år

BINDANDE ANMÄLAN TILL TRÄFFEN SENAST DEN 1 MAJ GENOM STEG 1-3: 

1. Bokning av logi och kost görs direkt hos Hotell Södra Berget via mail till reception@sodraberget.com eller telefon  
060-67 10 00. Ange bokningskoden ”MBKS”. Hotellet upplyser gärna om kostnaden för eventuellt medföljande barn. 
Speciella önskemål avseende mat (ev. allergier) anges vid bokningen. De som enbart skall delta vid middagen på lördag kväll 
bokar också det hos hotellet. Alla bokningar bindande efter 16 maj.   
Betalning sker vid incheckning, dryck och annat som satts på rummet betalas vid utcheckning.  
Bokning efter 1 maj kan endast göras i mån av plats.  

2. När du har fått en plats bokad på hotellet, sätt in anmälningsavgiften på klubbens bankgiro 670-3367. 

3. Anmäl er via formuläret på klubbens hemsida www.mbks.se  
De som inte har tillgång till Internet kan fylla i och sända in denna anmälningsblankett till klubbkansliet. 
 
Jag avser att komma på:   fredag               lördag 
 
Jag ordnar eget boende 

KOSTNADER

Logi fredag-söndag med frukost, ankomstbuffé, och en trerätters middag:
Del i dubbelrum: 2209 kronor/person. Enkelrum: 2809 kronor 
Logi lördag-söndag med frukost och trerätters middag:
Del i dubbelrum: 1204 kronor/person. Enkelrum: 1504 kronor
Anmälningsavgift till MBKS (bekostar bl.a. lördagens lunch) : 250 kronor/person. 100 kronor för barn under 15 år

För de som inte bor på hotellet och vill vara med på fredagens buffé eller lördagens middag:  
Buffé fredag kväll 365 kr/person (inkl. kranvatten o kaffe)
Trerättersmiddag lördag kväll (inkl. fördrink, ett glas husets mousserande, kranvatten o kaffe): 564 kr/person.
Ring 060-671019 eller maila ulrika@sodraberget.com för att boka detta.

Alla priser inklusive moms.

        Anmälan till 
Stora Mercedes-Benz Träffen | 14–16 juni 2019
på Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall

Adress kansli: MBKS, Ubbyvägen 50, 762 94 Rimbo   E-post: kansli@mbks.se   Telefon: 0727-349929 (måndag 16.00-19.00)

Hemsida: www.mbks.se

Skanna koden för 
enklare anmälan via 

smartphone!


