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Rabatt till klubbmedlemmar i MBKS
Mercedes-Benz Sverige
10 % rabatt på Mercedes-Benz Collection Mercedes Classic store. Kan ej kombineras med andra rabatter, kampanjer
eller erbjudanden. Rabatterna gäller hos
Mercedes-Benz eller deras auktoriserade
återförsäljare. Det är upp till dig som
medlem att åberopa rabatterna och giltigt
medlemskort måste alltid kunna visas upp.
Rabatten kan ej tillämpas på andra från
Mercedes-Benz tillgängliga kampanjer eller
erbjudanden.
MB Malmö
5-15% rabatt på delar beroende på varugrupp. 10% rabatt på MB Collection.
Upplands Motor
Kista, Länna och Danderyd
5-15% rabatt på delar beroende på varugrupp. 10% rabatt på MB Collection.
Kista: 08-4772200
mb.kista@upplandsmotor.se
Danderyd: 08-4772500
mb.danderyd@upplandsmotor.se
Euromaster
Erbjuder Mercedesklubbens medlemmar bra rabatter på däck, fälgar och
arbete. Kontakta närmaste återförsäljare
för pris på: www.euromaster.se/privat
MBZ Classic Service
10 % på verkstadsarbete
5-15 % på reservdelar beroende på
varugrupp. Lidingö, 08-765 75 10
VEHO Bil AB
10% på service, 5-15% på reservdelar
och tillbehör beroende på varugrupp.
Stockholm, Örebro, Karlstad
08-41030417, 0701620117
richard.lerden@vehobil.se
www.vehobil.se
El- och Diesel i Stockholm AB
10 % på reparationer och delar
beroende på artikel.
Selaövägen 1 12459, Bandhagen
Tel. 08-860190
www.elodieselsthlm.se
Alby Bil El
10% rabatt på allt som gäller generatorer,
startmotorer, rep. och utbytes. (även
veteraner!).
08-290 280
Trädgårdsgatan 23, Sundbyberg
www.albybilel.se

Höglunds Bil Norrtälje
10% rabatt på reservdelar
KP:s Bil & Lackservice i Linköping
Högklassiga lackeringsarbeten och
snabba leveranser specialpriser till MBKS
medlemmar!
Gottorpsgatan 29
582 73 Linköping
013-13 24 10, 070-511 71 86
Bil o Marin Textil AB
Bilsadelmakeri, montering av sufletter,
tillverkning av mattor mm.
Har mallar för Mercedes.
Mats Carmesten,
013-161690
Låsblecksgatan 2,
589 47 Linköping
Björkholm Bil AB i Skövde
10% på reservdelar av vår lokala MBhandlare i Skövde. Mot uppvisande av
gällande medlemskort.
Handelsvägen 1, Skövde
0500-435330
Svensk Bilvårds stationer i Sverige
10% rabatt på Optima Vaxrostskydd
samt lack- och invändig rekonditionering
mot uppvisande av giltigt medlemskort.
I Borlängebutiken samma rabatt på
bilvårds-produkter.
Autoropa AB
Autoropa lämnar 5-10% rabatt på
tillbehör och reservdelar mot uppvisande
av medlemskort.Rabatten kan inte
kombinares med andra erbjudanden eller
kampanjer. www.autoropa.se
040-43 70 00
Holmström Bil
5-15% på reservdelar.
Västervik: 0490-132 50
Vimmerby: 0492-131 00
www.holmstrombil.se
City Billack AB
Senaste tekniken inom lackering, även
plast-och plåtreparationer.
15 -20% rabatt.
Skiftesvägen 4, Jönköping
Tel 036 12 34 30
www.citybillack.se

Freys Hotels i Stockholm
20% rabatt på gällande dagspris på Freys
Hotel och Freys Hotel Lilla Rådmannen.
Hedin Bil
Bokningstelefon: 08-506 214 00
15 % på reservdelar och tillbehör (gäller
Ange att du är medlem i MBKS.
ej hel motor). 20 % på verkstadsarbete.
Vid bokning online anges kod: MERCEDES
www.hedinbil.se
www.freyshotels.com
www.lillaradmannen.com
Landrins Bil				
Landrins Bil i Lund, Eskilstuna, Västerås,
Otto Olssons Bil AB Tomelilla
Avesta och Sundsvall erbjuder 15% på
11% rabatt på reservdelar, tillbehör och
service, reparationer samt reservdelar
servicearbeten lämnas mot uppvisat
och tillbehör, med ett generellt undantag
medlemskort. Rabatten kan ej komför motor, växellådor och vissa delar.
bineras med andra erbjudanden eller
Gäller vid uppvisande av giltigt medlemskampanjer. 0417-781 00
www.ottobilab.se
kort.
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Bilcenter AB i Nyköping
10% på service, reservdelar
och tillbehör. Ringvägen 58,
Nyköping 0155-443100
www.bilcentergruppen.se
WilmoTec
Bilvård. Rekonditionering, fläckborttagning, skinn-behandling, luktsanering.
MBKS medlemmar får 15-20% rabatt mot
uppvisande av giltigt medlemskort.
Kämpevägen 17, Jönköping
073 987 61 92 .
Vikmans Bil AB i Gävle
Auktoriserad representant för försäljning
och service av MB personbilar.
Special-kompetens äldre MB och bilar i
AMG-utförande. 10% rabatt för service
och reservdelar för bilar nyare än 5 år.
15% rabatt för service och reservdelar för
äldre bilar.
Däck & Fälg i Skövde
Däck och fälgar. De flesta märken
och dimensioner. 5% på redan låga nettopriser. Skifte 4 hjul på bil 200:D:o inklusive balansering 400:Däckreparation löst däck 150:Montering av egna lösa däck.
Prisexempel: 4 st 17 tum 700:Visa upp gällande medlemskort
och id. Hasslumsv. 14, Skövde
www.dack-falg.se
MBspecialist
Upp till 25 % rabatt på delar och tillbehör.
Engvej 41, 3330 Gørløse, Danmark
0045 71997888
www.mbspecialist.se
info@mbspecialist.se
Stjärnans Bilteknik AB
Vi erbjuder alla medlemmar i
MBKS 20% rabatt på både arbete och
material vid service och på arbete vid
övriga reparationer. 08-12148484
kontakt@stjarnansbilteknik.se
Kumla Gårdsväg 26, Norsborg
German Car Parts AB
Erbjuder 20% på hela sortimentet av
reservdelar, gäller även andra bilmärken
än Mercedes.Reservdelar av hög kvalitet
och i OE standard. Stort lager för snabba
leveranser. Ange koden "MBKLUBBEN"
vid beställning för att erhålla rabatten.
www.germancarparts.se
info@germancarparts.se
SSR-Nordic
Klubbmedlemmar erhåller 20 % rabatt
på bilvårdsprodukter och lackbehandlingar mot uppvisande av giltigt medlemskort i Mercedes- Benz Klubben Sverige.
Besök Kim på SSR-Nordic på Borrvägen
3 i Sundsvall för att boka en lack-behandling av ditt fordon. Läs mer om företaget
på www.ssr-sundsvall.se.
Rabatt hos Rasta
10 % rabatt på alla Rastahus i Sverige
när du visar ditt medlemskort i MBKS.

Läderspecialisten
MBKS får 15% i rabatt på priserna på
www.laderspecialisten.se
Under ”Produkter för bilinredningar”
hittar man det mesta som åtgår för att
hålla bilens läder, textilier och cabrioleter
i fullgott skick. Det finns även diverse
odörborttagare och fläckborttagare, samtliga produkter är användarvänliga och
överträffar oftast normal branschstandard. Jesper Åkesson, Tel 0765-989816
Söderorts Bilvård AB
Medlemmar erhåller 10% rabatt på
tvättar, lackbehandlingar, klädseltvättar,
luktsanering mot uppvisande av giltigt
medlemskort. www.soderortsbilvard.se
kontakt@soderortsbilvard.se
08-549 02 549
Tjurhornsgränd 6, Johanneshov
Rimgard
Med rabattkoden MBKS20 på
www.rimgard.com får du 500 kr rabatt
vid köp av fälglås. Gäller endast på
www.rimgard.com för ett köp t.o.m.
2020-06-30.
10% vid fordonsvärdering
Privatpersoner, företag, skilsmässor och
dödsbon. Ibland ställs man inför olika
situationer där en oberoende
besiktnings-/värderingsperson måste
tillkallas via Sveriges Handelskamrar för
att anskaffa ett gällande värdeintyg för ett
fordon. Magnus Bengtsson är av Svenska
Handelskamrarna förordnad värderingsman.
Debiteringen är 1.500kr/ timme eller ett
överenskommet fast pris. MBKSmedlemmar har 10% förmånsrabatt.
0709580911 mail: mb@bengtssonbil.se
Min Bil Vallentuna
15% på verkstadsarbete
0-10% på reservdelar och tillbehör
beroende på varugrupp mot uppvisande
av medlemskort.
08-684 044 40
Bilstjärnan i Falun
10% rabatt på reservdelar. Rabatten gäller
klubbmedlemmar med medlemskort.
Bilstjärnan AB, Ingarvsvägen 12, Falun
023-783100, reservdelar@bilstjarnan.se
Bil Dahl AB
Upp till 15% rabatt på service, reserv-delar
och tillbehör lämnas mot uppvisat medlemskort. Rabatten kan ej kombineras med
andra rabatter eller kampanjer.
Besiktningsvägen 13, Luleå. 0920-47 56 00

