VÄLKOMNA SOM UTSTÄLLARE
PÅ SAMLARBIL2016 I ÖREBRO
11–13 MARS
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Snart är det dags att öppna portarna till Sveriges första
renodlade Samlarbilsmässa!
Samlarbil2016 hålls i Conventumhallen i centrala Örebro helgen den 11–13 mars.
Det är vi på tidningarna GranTurismo och Klassiker som i samarbete dukat upp till fest i för alla som älskar just
klassiska bilar. Bredden i vår redaktionella kompetens kommer att speglas väl i utställningen, där GranTurismos inriktning
på drömbilar kommer att blandas väl med Klassikers fokus på våra folkhemsikoner. En extra krydda kommer tidningen
Mopeds redaktion att bjuda på i form av ovanliga moppeklassiker.

Alla bilar äldre än från 1992 är välkomna på Samlarbil2016.
Korrespondens till info@rdmedia.se
Direkttelefon till projektledning: 070-573 49 12, Gunnar Dackevall.
Kontaktperson kommersiella utställare: Jan Rawensparr, jan@rdmedia.se, 076-039 37 37.
Kontaktperson privatsäljare: Johan Ålander, johan.alander@klassiker.nu, 070-580 91 17.
Tider för Samlarbil 2016:
Inflyttning: Torsdag den 10 mars från kl 18.00 till 21.00 och från 07.00 till 12.00 fredag den 11 mars.
Utflyttning: Söndag den 13 mars från 16.00 till 21.00.
Bilar kan vid behov kvarstå i P-garaget mot vanlig P-avgift (10 kr/tim) från måndag morgon den 14 mars.
Publika öppettider:
Fredag 11 mars: 15.00–20.00
Lördag 12 mars: 10.00–18.00
Söndag 13 mars: 10.00–16.00
Transporter:
Mässan har ett specialavtal med Scanlink transporter, som erbjuder skräddarsydda lösningar till och från
mässan i Örebro.
Kontaktperson: Christian Luft, clu@scanlink.se, 031-733 34 07
Prisexempel per bil till Örebro från orter:
Stockholm 1 980:-, Göteborg 2 180:-, Malmö 2 500:-, Jönköping 1 980:-, Norrköping 1 670:- Alla priser ex moms.
Bokningsarvode på 395 kronor tillkommer.
Scanlink erbjuder transportförsäkring via Alandia.
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Allmänt om mässan:
• Temat för Samlarbil2016 är ”Från vrak till pärla”. Det tar vi handgripligen fasta på och tar dig som besökare med
på en resa från de kittlande ladufynden, in i renoveringsverkstaden där arbete pågår under mässan, för att landa i de
finaste pärlorna – lönen för mödan. Vår ambition är att du både ska bli inspirerad av våra objekt i utställningen, och
kunna knyta nyttiga kontakter med skickliga renoverare och specialister på allt från varvräknare till suffletter.
• Födelsedagsfest! Vi radar upp en skön samling jubilarer: 30-, 40-, 50- och 60-åringar.
• Köp och sälj bilar och prylar på mässan! Se separat information.
•B
 ilauktion med PS Auktioner. Ett urval bildelikatesser går under klubban tillsammans med bilmemorabilia.
En försmak av PS Auktioners årliga vårauktion, med nätverk ut i hela Europa.
• T juvtitt redan den 11 mars. Samlarbil2016 håller öppet 12–13 mars, men redan klockan 15.00 på fredagen
den 11 mars tjuvstartar vi med att hålla öppet några timmar för de verkligt nyfikna som vill ta del av utställningen
och fynden före alla andra.
• Restaurang och café i mässlokalen.
• P raktisk info på www.conventum.se – mässans egen hemsida ger dig kött på benen när det gäller hotell,
parkering och annat som händer i Örebro denna helg.
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Allmän info för privata utställare:
Utställningshallen kommer att planeras temavis enligt direktiv från arrangören, som
organiserar gemensam presentation av objekten. Vi uppmuntrar utställare att ta med
informationsmaterial och dokumentation för publiken att ta del av. Rekvisita kan också
vara till stor glädje, kolla med arrangören om det är större grejer! En stol kan också
vara till glädje för de trötta benen.
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Allmän info för kommersiella utställare:
Mässan har plats för ett begränsat antal kommersiella utställare, med ytmoduler i storlekarna 3,0 X 3,0
och 5,0 X 5,0 meter. Hör av er till Jan Rawensparr, jan@rdmedia.se, 076-039 37 37 för priser och tillgänglighet.
Allmän info för dig som säljer ditt fordon/dina delar:
Hela varmgaraget under den stora Conventumhallen i Örebro förvandlas till en härlig fyndarplats för alla som är
sugna på ett nytt objekt till våren!
Vi har plats för 40 bilar och ett 30-tal bord att hyra för försäljning av delar och memorabilia med anknytning
till vår hobby.
Villkoren är så fördelaktiga att även du som bara vill testa marknaden kan göra det med minimala insatser
– särskilt om du är prenumerant på tidningarna GranTurismo, Klassiker eller Moped.
Villkor för försäljning i garaget:
• Bilen ska vara minst 25 år gammal (eller om nyare: av särskilt intresse, hör av dig med fråga)
• Priset för bilförsäljning är 995 kronor, och prenumeranter betalar 800 kronor (inkl moms). I priset ingår biljetter
för två personer som gäller hela helgen (värde 2 X 190 kronor) – dessutom är parkeringen betald!
• Vi tillhandahåller prisskyltar, men glöm inte att ta med relevant information om bilen för hugade spekulanter.
• Priset för bordshyra är 600 kronor (500 kronor för prenumeranter). I priset ingår en inträdesbiljett till mässan.
• Garaget kommer att ha bevakning nattetid.
• Ta med stol/stolar!
Kontaktperson för garageförsäljningen är Johan Ålander, johan.alander@klassiker.nu
Glöm inte ange om du är prenumerant på någon av tidningarna. Avgiften betalas i förskott.
Antalet bilar och bord är begränsat och först till kvarn gäller.
Allmän info om auktionen på Samlarbil2016
Auktionen är öppen för klassiska bilar, mc, mopeder, memorabilia mm med anknytning till hobbyn.
Arrangör är PS Onlineauktioner, och objekten kommer att erbjudas både på webben genom PS
nätverk av mer än 90 000 registrerade användare och direkt på mässan i realtid.
Auktionen hålls på eftermiddagen lördagen den 12 mars klockan 15.00.
Objekten skall vara på plats på mässan från klockan 12.00 den 11 mars och får inte avhämtas före
16.00 den 13 mars.
För värdering och inlämning av objekt hänvisar vi till PS Onlineauktioner i första hand, men det går
även bra att använda Klassikers och GranTurismos redaktioner som referens och för en ”second opinion” om värdet;
carl.legelius@klassiker.nu respektive gunnar.dackevall@rdmedia.se
På försålda objekt avgår en provision om 8% inkl moms.
Osålda objekt debiteras inte med avgift.
De osålda objekten erbjuds en andra chans på PS Auktioner stora bilauktion (nätauktion) i maj månad.
De bilar som är klara för försäljning före den 10 februari kommer att publiceras i Klassikers och GranTurismos
utgåvor som publiceras i början av mars månad.
Kontaktperson PS: robin.asedal@ps.se
Mer information om https://psonlineauktioner.se/salja/sa-saeljer-du/
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Avtal
Läs igenom villkoren i detta avtal och fyll i dina och fordonets uppgifter,
och returnera avtalet till oss via post eller skriftlig bekräftelse via mail.
		
Jag/vi är:		Privatperson
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Klubb		Företag

		
Jag/vi vill:
Ställa ut bil/moped/övrigt, nämligen:

Sälja bil/moped/delar/memorabilia/övrigt, nämligen:
		
Hyra en kommersiell yta, önskad storlek ca:

Sälja på auktion, objekt:
Mässans tema är ”Från vrak till pärla”, och vi uppmuntrar till utställningsobjekt och idéer som
inspireras av vårt tema. Bilder skickas till info@rdmedia.se
Ditt namn:
Din epost:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Stad:
Jag är prenumerant på:

Klassiker		

Moped		

GranTurismo

Kontonummer: (för de fall ersättning betalas ut):
Bank:
Allmänna villkor:		
• Arrangören disponerar ovan nämnda fordon som utställningsobjekt på Samlarbil2016 den 11–13 mars 2016,
samt äger rätt att använda bilder på objekten i media.
• Utställaren ska hålla sitt fordon försäkrat under transport och under pågående mässa.
• Arrangören svarar för bevakning under mässan.
• Utställaren förbinder sig att ha fordonet på plats senast kl 12.00 fredagen den 11 mars,
samt inte avlägsna fordonet innan mässan stänger kl 16.00 den 13 mars.
• Företagsreklam i anslutning till fordonet är inte tillåtet utan överenskommelse med arrangören.
• Musik får inte spelas med högre ljudnivå än 85 dB (A).
• Vi skickar undertecknad avtalskopia i retur till dig.

(Ort)			den		2016

Utställare/säljare

Solna den		

2016

PT Umbrella AB, Smidesvägen 12, 171 41 Solna (arrangör)
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