
Inbjudan till AMG-körning
OBS! Nytt datum

Välkommen till Falkenbergsbanan den 20-21 maj. Under en tvådagars förarutbildning
får du uppleva hur det är att köra Mercedes-AMG på bana. Under säkra och 
organiserade former får du och dina gäster lära dig att hantera kritiska lägen och 
bedöma farliga situationer innan de uppstår. Efter den här dagen kommer du känna 
dig säkrare och mer förberedda på det oförutsedda. Du blir helt enkelt bättre 
bilförare. Och så får du göra det i en AMG – så nära en racer du kan komma!

Dag 1: Måndagen den 20 maj 
Ankomst till hotell Falkenberg Strandbad, kort sammankomst och presentation av 
bana och körteknik följt av en 3-rätters middag.

Dag 2: Tisdagen den 21 maj
Vi inleder med ett teoripass för att sedan köra bil hela dagen, på programmet står 
övningar som uppvärmning, broms och undanmanöver, bankörning efter pacecar, 
slalomkörning – allt leds av några av Sveriges bästa instruktörer. Avslutning på 
dagen är en diplomering.

Det som ingår i paketet är följande:

• Logi en natt på Falkenberg Strandbad
• 3-rätters middag med dryckespaket
• Frukost
• Lunch
• Fika
• En hel dags bilkörning tillsammans med välutbildade instruktörer 

Anmälan omgående
Anmälan är bindande och skickas till svante.lundqvist@mbks.se och ska innehålla
namn på deltagare, adress (ev. faktureringsadress), mobilnummer, e-postadress och
medlemsnummer i MBKS.

 Antalet platser är begränsat och kommer att fördelas i den ordning anmälan 
inkommit.

 Priset är 7.500 kr per person + moms. Fakturering kommer att hanteras av 
Mercedes-Benz.

 Frågor besvaras av Svante Lundqvist på ovanstående e-post adress eller på 
telefon 070-568 89 30.

Bästa hälsningar

Mercedes-Benz Klubben Sverige 

Svante Lundqvist

mailto:svante.lundqvist@mbks.se
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