Välkommen till Mästarmöte lördagen den 31/3
Ta familjen med dig och kom till oss på Bronsyxegatan i Fosie och möt vårens stjärnor! Träffa A-lagstruppen och MFF:s legendariska stjärnor. MFF-shoppen är på plats! Låt er
underhållas av Nisse Hellberg och Mikael Neuman. Passa på att bekanta dig med Mercedes-Benz stjärnor och låt dig frestas av våra drömerbjudande. Smaka vår goda grillbuffé
tillagad av våra stjärnkockar. I Knattehörnan blir det ansiktsmålning och ballongfigurer i himmelsblått. Anmälan görs via www.mercedesmastarmote2012.ewebs.se. Först
till kvarn är det som gäller. Antalet platser är begränsat, o.s.a. senast den 27/3. Varmt välkomna!

Program:
Conferencier: Mikael Neuman

13.00 grillbuffén öppnar
13.30 bernt schmidt hälsar alla välkomna
13.45 ansiktsmålning
14.00-16.00 fifa-spel. utmana din mff-favoritspelare
14.15 rundvandring
14.30 intervju med rikard norling

14.30 mikael neuman på scenen
15.00-15.30 nisse hellberg på scenen
15.45 rundvandring
16.15 avslutning ansiktsmålning
16.30 grillen släcks
17.00 slut
Projekt:
Format:

MFF Emblem Shoppen
180mm hög

Färger:
Vitt, PMS2925
Upplaga: 250ex

Övrigt:

Mästarmöte
Det är med glädje vi konstaterar att Malmö FF utsett Mercedes-Benz Malmö till klubbens officiella billeverantör. Vi firar detta genom att erbjuda dig som medlem
i MFF, funktionär, aktiv, sponsor, årskorts- eller klubbstolsinnehavare, nya eller begagnade Mercedes-Benz bilar till mycket förmånliga priser. Erbjudandena
gäller på våra lagerbilar t.o.m. 30/4-12. För att vara berättigad till dessa rabatter måste du i samband med beställningen uppvisa giltigt medlemskort eller
årskort till Swedbank Stadion.
Erbjudande
Nya Mercedesmodeller för
MFF-medlemmar.

Tillfälle!

Förvara dina
däck hos oss.
760:- per säsong
inkl. skiftning &
rengöring.

Prisexempel*

Gäller t.o.m. 30/4.

A 160 5-d, modell 2012, 95 hk, cd-spelare, klima, Eco start-stop funktion, solid lack.
Ord.pris fr. 202.900:- Officiellt kampanjpris fr. 159.000:MFF-pris fr. 144.900:Vi har 15 st A 160 med varierande utrustning i lager.

E 200 CGI och CDI, modell 2012, met.lack, utv.sportpaket,
manuell vxllåda, Eco start-stop, navigering, 18-tums fälgar.
Ord.pris fr. 399.000:- Officiellt kampanjpris fr. 338.300:- MFF-pris fr. 309.000:-

C180 CGI sedan, modell 2012, 156 hk, Avangarde, manuell växellåda, Eco start-stop
funktion, met.lack.
Ord.pris fr. 344.200:
Officiellt kampanjpris fr. 306.800:MFF-pris fr. 269.900:-

* Alla bilar är registrerade men okörda.

C180 CGI sedan, som ovan men med 7G automatvxllåda.
Ord.pris fr. 364.000:- Officiellt kampanjpris fr. 326.700:Vi har 20 st C 180 CGI sedaner i lager.

B 180 NGT, bensin/gasdrift, 2.0 liters motor, 116 hk, modell 2010,
met.lack, l.m. fälgar. Enhetspris 15 bilar, mätarst. 2500-4000 mil.
Ord.kampanjpris 169.000:MFF-pris 154.000:-

		

MFF-pris fr. 289.800:-

Beg.bilar. Prisexempel

C180 CGI kombi, modell 2012, 156 hk, Avantgarde, 7G automatvxllåda,
parktronic med parkeringsassistent, Comand on line, DVD-vxl, röststyrd telefon,
Xenonstrålkastare, 3-års fri service 7500 mil mm.
Ord.pris fr. 417.400:Officiellt kampanjpris fr. 355.000:MFF-pris fr. 319.000:Projekt:
Format:

MFF Emblem Shoppen
180mm hög

Färger:
Vitt, PMS2925
Upplaga: 250ex
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