Moparclub

Bliv medlem & eller betal Kontingent

Betingelsen for medlemskab af Mopar Club Denmark :

Du skal eje en Mopar bil (USA-bil produceret under Chrysler koncernen) en Chrysler, Dodge, Plymouth, De Soto eller
Fargo. Det er uden betydning hvilken årgang, model og stand din bil er i, og bilen behøver heller ikke at være indregistreret.

Den foretrukne og hurtigste måde at betale kontigent eller at registrere sig på er, konto overførsel til vor bank.
DANSKE BANK,
Regnr.: 9570
Konto.: 0012243065.

For udenlandske medlemmer er kontingent 500,00 Dkr + overførselsgebyr som normalt er 40,00 dkr, (dvs 540,00 dkr) og
indbetales via netbankindbetaling på vores konto, med følgende IBAN + SWIFT nr..:

IBAN-Kontonummer DK2030000012243065
BIC/Swift-kode DABADKKK

MobilePay.

Dette kan bruges for betaling af kontingent, køb af merchandise og lign.

Men for at jeg skal have en chance for at se hvad de enkelte overførsler dækker, skal der ved overførsel SKRIVES HVAD
OVERFØRSLEN OMHANDLER. Dvs, at hvis det er kontingent, skriver man "kontingent + sit navn".br />

Hvis man overføre eksempelvis kontingent, og glemmer ovenstående, bliver overførslen betragtet som et sponsorat til
klubben, og man er så eksempelvis stadigt skyldig i kontingent..... SÅ HUSK DET.!!

Tlf nr for Mopar Club Denmarks My MobilePay shop er.: 78488

Husk navn, addresse, mobil nummer og bil model. Disse informationer sendes ligeledes i en mail til vor Formand John
Almy (john@almy.dk), samt Kasser Thomas Angelo Guldving (thomas@guldving.dk). Når vi har modtaget din indbetaling
kan du blive godkendt til at se hele vores hjemmeside og deltage aktivt i vores forum. Velkommen til Mopar Club
Denmark.

http://www.moparclub.dk
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Kontingent : kr. 500,- årligt, inkl. FDA-kontingent pr 2016.

Familiemedlemsskab.: koster 500,00 dkr for første medlemskab, og 250,00 dkr for familie medlemskabet. Hvis det er ens
børn som skal have familiemedlem, skal disse være hjemmeboende. Et familie medlemskabet er kun gyldigt hvis begge
medlemmer deler samme adresse.

Club adresse :
Mopar Club Denmark, Skovbakkevej 22 4340 Tølløse

Kontaktpersoner:

Formand.: John Almy 26 16 40 59 , efter kl. 17:30,

E-mail john@almy.dk

Kasser.: Thomas Angelo Guldving 51 59 77 05 , efter kl. 17:30,

E-mail thomas@guldving.dk
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