28 EDICIÓ DEL SALÓ AUTORETRO BARCELONA
DIES 3-4-5-6 DE DESEMBRE DE 2011
Benvolgut soci/a:
Et fem saber que la Fira AutoRetro de Barcelona, en la seva 28 edició, tindrà lloc al Palau nº 2 i a
la zona adjunta de la Plaça del Univers, dins el recinte firal de Montjuic de Fira de Barcelona, on
es podrà gaudir d’ una amplia mostra de productes i activitats.
S'ha confirmat la presència de Seat a l'edició d'aquest any, convertint-se en un dels 190
expositors procedents d'Espanya i Europa que prendran part a l’edició d’enguany.
L’estand del Club Mini Cooper estarà situat al estand C-02 on, com de costum, podreu adquirir els
productes de la nostra boutique i loteria de Nadal.
El Dia del Soci es celebrarà el dilluns 5 de novembre, a partir de les sis de la tarda.
No us perdeu aquesta interessant edició d’AutoRetro.

¡Esperem la vostra visita!

____________________________________________________

NOTA INFORMATIVA PELS SOCIS DEL CLUB MINI COOPER
Pels socis del Club Mini Cooper que desitgin visitar el Saló AutoRetro amb el seu vehicle clàssic,
els organitzadors del Saló han establert un abonament especial que permet aparcar gratuïtament
a l'espai reservat a la Plaça de l'Univers i fins a completar la totalitat de l'aforament disponible
(entrada per Félix Escales).
L'adquisició d'aquest abonament (que inclou entrada al Saló i aparcament) es realitzarà amb
antelació i exclusivament a través del Club Mini Cooper - indicant el nombre d’abonaments
desitjats - utilitzant el correu electrònic o mitjançant la secretaría del club
-

web@clubminicooper.com
Tel / Fax 902.199.462

El preu de l’abonament per un dia és de 10 euros, i es obligatori complir las següents
particularitats
-

Un abonament (10 euros) per cada ocupant del vehicle,
Automòbils clàssics de més de 25 anys i en perfecte estat.
Prohibició total de dur publicitat ni telèfons de contacte.
Els vehicles hauran de ser retirats abans de les 19.30 hores.

Serà condició indispensable que, juntament amb l'entrada, es presenti el carnet acreditatiu de
pertànyer com a soci al nostre club._______________________________

