
PRIJAVNICA
PODATKI O ČLANU (*obvezno izpolnite)

PODATKI O VOZILU
Izpolnite, v kolikor ste lastnik vozila Mercedes-Benz.

* Vsa naslednja vozila, prosimo opišite na naslednji strani.

REVIJA 
Revijo Mercedes-Benz CLASSIC
želim prejemati v naslednjem jeziku (označite le eno):        Nemškem,         Angleškem.

* V kolikor želite prejemati revijo na drug naslov, kot je naveden v podatkih o članu izpolnite spodnjo vrstico.

Naslovnik:            naslov:

           

 

 

*Ime:
*Priimek:

*Ulica in hišna številka:
*Poštna številka in kraj:

*Telefonska številka:
*Elektronski poštni naslov:

*Datum rojstva:
Poklic:

Zaposlen pri:
Zaposlen na delovnem mestu:

Model vozila:
Št. šasije (identifikacijska št.):

Vrsta in oblika:
Barva:

Leto izdelave:
Certifikat SVS/SVAMZ:

Registrska številka:

Npr:

Razred S, S 500

WDB 222 182

Osebno, limuzina

Črna, navadna

Letnik proizvodnje in ne ragistracije.

Če avto nima certifikata, navedite /.

Če avto ni registriran, navedite /.

10

10

Podpisnik »Prijavnice« izjavlja, da je seznanjen, da razume in daje soglasje, ki ga je mogoče kadarkoli preklicati, da 
Mercedes-Benz Klub Slovenija obdeluje njegove osebne podatke za ugotavljanje in pošiljanje informacij ter za poštno ali 
osebno navezovanje stikov in za vsa obvestila, fotografije in videa, vezana na klub.
Podpisnik »Prijavnice« lahko soglasje za obdelavo podatkov kadarkoli prekliče na naslov kluba pisno ali po elektronski 
pošti. Z varstvom podatkov povezane pravice do obveščanja, spreminjanja ali brisanja se lahko prav tako uveljavljajo preko 
kontaktnih podatkov.

Kraj, datum:                                                                                      podpis:
    

Vsi novi člani z vpisom v klub plačajo letno članarino v višini 50 EUR in enkratno pristopnino v višini 10 EUR.



 

PODATKI O OSTALIH VOZILIH MERCEDES-BENZ

 

 

 

 

 

Model vozila:
Št. šasije (identifikacijska št.):

Vrsta in oblika:
Barva:

Leto izdelave:
Certifikat SVS/SVAMZ:

Registrska številka:

Npr:

Razred G

VAG 463 ...

Terensko, 5 vratni

Modra - metalik

Letnik proizvodnje in ne ragistracije.

Če avto nima certifikata, navedite /.

Če avto ni registriran, navedite /.

 

 

Model vozila:
Št. šasije (identifikacijska št.):

Vrsta in oblika:
Barva:

Leto izdelave:
Certifikat SVS/SVAMZ:

Registrska številka:

Npr:

Actros

WDB 963 ...

Tovorno, vlačilec

Srebrna - metalik

Letnik proizvodnje in ne ragistracije.

Če avto nima certifikata, navedite /.

Če avto ni registriran, navedite /.

 

 

Model vozila:
Št. šasije (identifikacijska št.):

Vrsta in oblika:
Barva:

Leto izdelave:
Certifikat SVS/SVAMZ:

Registrska številka:

Npr:

Travego

WEB 632 ...

Avtobus

Rdeča - navadna

Letnik proizvodnje in ne ragistracije.

Če avto nima certifikata, navedite /.

Če avto ni registriran, navedite /.

 

 

Model vozila:
Št. šasije (identifikacijska št.):

Vrsta in oblika:
Barva:

Leto izdelave:
Certifikat SVS/SVAMZ:

Registrska številka:

Npr:

Unimog

WDB 405 ...

Specialno vozilo, kiper

Oranžna - navadna

Letnik proizvodnje in ne ragistracije.

Če avto nima certifikata, navedite /.

Če avto ni registriran, navedite /.

10

10
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