Spoštovani!
Vozniki in ljubitelji motociklistične znamke Ducati ste vabljeni v Ducati klub Slovenija.
Vse dejavnosti kluba v tekoči sezoni so na internetni strani kluba www.ducati-klub.si
Letna članarina znaša 30 EUR. Kupci novega Ducatija v tekočem letu, so v tistem letu oproščeni članarine (v
obrazcu se poleg motorja dopiše letnico in mesec nakupa). V primeru včlanitve v klub od septembra naprej se
članarina prenese na naslednje leto. Članarino za tekoče leto lahko nakažete na TRR. SI56 05100-8012523856,
Abanka d.d., Pri namenu napišite "članarina »TEKOČE LETO«". Če potrebujete potrdilo o članstvu, pošljite e-mail
na info@ducati-klub.si in poslali vam ga bomo po emailu oz. pošti. Dokazilo o članstvu je tudi članska izkaznica,
ki jo prejemete skupaj z Welcome paketom.
Pred dogodki pošljemo obvestilo po e-mailu ali sms-u s podrobnostmi o dogodku.
UGODNOSTI ČLANOV DUCATI KLUBA SLOVENIJA PRI AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. (Generalni
zastopnik za znamko Ducati (www.ducati.si):
DUCATI OPREMA IN OSTALO
- 15 % popusta na Ducati oblačila in opremo (apparel & merchandise)
- 10 % popusta na Ducati accessories
- 10 % popusta na pri nas vgrajene originalne Ducati rezervne dele
- 15 % popusta na Dainese, Macna, Arai, Shoei, Premier, Stylmartin, Held, ..
- 10 % popusta na Akrapovič, Rizoma, Barracuda, ....
- posebne ugodnosti na vse znamke pnevmatik in vulkanizerske storitve servisa

Kontakte za prodajo in servis pri As Domžale moto center d.o.o. najdete na http://www.ducati.si/kontakt
Koristite lahko tudi popust za člane moto klubov pri zavarovanju motociklov in voznikov. Vse podrobnosti o ostalih
popustih so objavljene na internetni strani. Kot člani uradnega združenja Ducati klubov v svetu » Desmo Owners
Club (DOC)«, vsako leto člani iz tovarne prejmete darilo (lansko leto majica, DOC značko, našitek), ter lahko
koristijo ugodnosti in popuste, ki jih nudi tovarna članom DOC (brezplačen ogled tovarne in muzeja v Bologni,
popust za vstopnico na WDW...).

Vabljeni!
Miha Kočevar, predsednik

Izponjeno prijavnico pošlji na klubski naslov, FAX, E-MAIL ali prinesi na mesečno srečanje!

PR I J AV N I C A z a v č la n itev v Du c ati k lub Sl o v eni ja
PRIIMEK in IME
(označi)

član/ica

simpatizer/ka

ROJSTNI DATUM
NASLOV
POŠTA
VELIKOST MAJICE
TELEFON
E-MAIL
ZNAMKA, MODEL IN LETNIK
MOTORJA
DUCATI CODE (če jo imate)
Osebni podatki bodo uporabljeni izključno v klubske namene.

Datum: ______________________

Podpis: ______________________

DUCATI KLUB SLOVENIJA, Grablovičeva ul. 30, 1000 Ljubljana, tel.: +386 41 909 274, fax: +386 1 540 44 99
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