Porsche Club Poland. Od 2003 roku jedyny oficjalny klub autoryzowany
przez Porsche A.G. w Polsce. Dołącz do nas!
Formularz zgłoszeniowy do Porsche Club Poland
Prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Warunkiem
przystąpienia do PCP jest posiadanie lub stałe użytkowanie samochodu
marki Porsche oraz ukończone 18 lat. Prosimy o wysłanie wypełnionego
formularza na adres klubu i przelanie składki bezpośrednio na konto klubu.
Formularz można także wypełnić na stronie www.porscheclub.pl/rejestracja
Imię i nazwisko: ............................................................................
Adres zamieszkania:
ul.: ...............................................................................................
Kod pocztowy: ...............................................................................
Miasto: .........................................................................................
Telefon: ........................................................................................
E-mail: .........................................................................................
Data urodzenia: ............................................................................
Zawód: ........................................................................................
Dane samochodu (tylko Porsche)
Model (np. 911, 944, Cayenne): .....................................................
Wersja (np. S, 4S, GT3): ................................................................
Rodzaj nadwozia (np. targa, SUV): ..................................................
Kolor nadwozia: .............................................................................
Numer VIN: ..................................................................................

Adres korespondencyjny Porsche Club Poland:
Porsche Club Poland
Skr. poczt. 4
20-374 Lublin 55
Wysokość składki:
Stawka podstawowa: 1 rok - 500 zł, 2 lata - 900 zł
Stawka promocyjna dla użytkowników tylko jednego Porsche,
wyprodukowanego przed 31.12.1994: 1 rok - 300 zł
Prosimy o przelew wybranej kwoty składki na poniższe
konto bankowe Porsche Club Poland: GETIN Bank SA
53 1560 1195 0051 2372 2005 0001
Oferta dla osób, które nie były i nie są członkami Porsche Club Poland
i nie brały udziału w żadnej imprezie organizowanej przez klub:
Niniejsza broszura upoważnia do jednorazowego udziału w wybranej
imprezie organizowanej przez Porsche Club Poland według stawki
obowiązującej klubowiczów, po uprzednim zgłoszeniu na stronie WWW
i opłaceniu wpisowego. W razie pytań prosimy o kontakt bezpośredni
z dowolnym członkiem Zarządu Porsche Club Poland. Dane kontaktowe
oraz informacje o organizowanych imprezach i spotkaniach znajdują się
na stronie www.porscheclub.pl
Zapraszamy!

Dołącz do klubu

Dlaczego warto dołączyć do Porsche Club Poland, jedynego w
Polsce oficjalnego klubu zarejestrowanego w Porsche A.G.?
Pasja
Klub pomoże Ci jeszcze bardziej rozwinąć pasję do Porsche,
poznać historię legendy, zgłębiać techniczne aspekty aut
z Zuffenhausen, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami
(Muzeum Porsche, prezentacje nowych modeli dla klubowiczów,
Parada Porsche, testy nowych aut przy wsparciu Porsche AG).
Ludzie
Dzięki członkostwu poznasz innych pasjonatów klasycznych
i współczesnych samochodów Porsche, osoby „pozytywnie
zakręcone”, amatorów wiatraków od 356 do 993, transaksli
924, 944, 968, 928, i wszystkich współczesnych Porsche tj.
Cayenne, Cayman, Macan i Panamera, miłośników fascynującego
połączenia osiągów i jakości oraz kierowców z prawdziwym
sportowym zacięciem (spotkania klubowe i towarzyskie,
spontaniczne imprezy organizowane przez klubowiczów).

Wsparcie techniczne
Porady techniczne - nasi Klubowicze chętnie dzielą się swoimi
doświadczeniami z koleżankami i kolegami szukającymi pomocy
lub informacji (forum internetowe Porsche Club Poland).
Zniżki i konkursy
Klubowicze korzystają ze zniżek w Autoryzowanych Stacjach
Obsługi, przy zakupie oryginalnych części, w Muzeum Porsche,
a także mogą brać udział w konkursach dla klubowiczów
(Michelin, Mobil1).
Pełnia doświadczenia
Aktywny udział w życiu Klubu pozwoli Ci na dopełnienie
doświadczenia posiadania Porsche.
Dołącz do nas!

Stanisław Helwing
Prezes Porsche Club Poland

Turystyka
Porsche Club Poland organizuje wspólne, rodzinne wyjazdy
turystyczno-towarzyskie samochodami Porsche (Bieszczady,
Mazury, Zalew Zegrzyński, 24h Le Mans, rajdy turystyczne).
Szkoła jazdy
Dzięki naszej szkole jazdy jeszcze lepiej poznasz swoje Porsche
- od wolniejszych technicznych slalomów począwszy, przez jazdy
z instruktorem, po pełne okrążenia torów wyścigowych w Polsce
i Europie (Tor Poznań, Miedziana Góra, Slovakia Ring,
Spa-Francorchamps, Paul Ricard, Nordschleife).
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