Uitnodiging voor cabrio rijders van alle merken.

Zaterdag 17 september 2016
Amsterdam, 14 september 2016
Beste cabrio vrienden,
Er zijn nog wat plaatsen vrij op onze Car Care Day. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze
dag.
Een goed onderhouden auto is natuurlijk een lust voor het oog. Vandaag de dag zijn er diverse
mogelijkheden om uw auto op een goede wijze te onderhouden en verzorgen. Graag bieden wij u
de gelegenheid om op een gezellige manier kennis te maken met de verschillende wijzen van
onderhoud en verzorging van uw auto.

Bij de firma Reklamebeesten krijgt u een rondleiding en een demonstratie in een van de meer
recente ontwikkelingen op het gebied van autoverzorging: Car wrapping. Dit bedrijf heeft o.a. de
F1 wagen van Max Verstappen ‘gewrapped’.
Bij de firma MP Car Care Breda krijgt u een demonstratie autopoetsen met het bekende merk
Swissvax.
Bij de firma Antonissen Autobanden krijgt u uitgebreide informatie over wat er allemaal
mogelijk is met de banden die u onder uw Porsche heeft gemonteerd.

Programma:
10:30 uur

Ontvangst bij Reclamebeesten
Adres: Mon Plaisir 59
4879 AL Etten-Leur
Telefoon 076 - 3030058

13:00 uur

Vertrek naar MP Car Care
Adres: Weidehek 119a
4829 AT Breda.

15:00 uur

vertrek naar Antonissen Autobanden Service
Adres: Veldsteen 10
4815 PK Breda
Telefoon: 06 10634494

Bij elk bedrijf wordt u gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje.
De kosten voor dit evenement bedragen slechts 15 euro per auto.

Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v.
Porsche Club Holland. Onder vermelding van: Car Care Day en uw eigen naam.
( mocht u vragen hierover hebben dan kunt u bellen met Ellen Groen 06-49776781 )

Voor de liefhebbers is het mogelijk om deze dag gezamenlijk af te sluiten met
een “oer Hollands etentje” in restaurant Bali te Breda. De kosten hiervoor
bedragen 35 euro pp. inclusief 2 drankjes. Ook hiervoor kunt u zich opgeven
via het inschrijfformulier.
De betaling voor deze afsluiting kunt u ook weer doen door overschrijving op het rekening
nummer van de PCH onder vermelding van: etentje Bali en uw eigen naam
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website of via deze LINK.
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