Details afleveringsarrangement Bremen.
Het arrangement omvat:
• Een overnachting in een 4-sterren hotel.
• Een dinercheque* ter waarde van € 100,- voor 2 personen te
besteden in het restaurant van het hotel of in het typisch Duitse
restaurant ‘Ratskeller’ in het oude centrum van Bremen.
• Een lunchcheque* ter waarde van € 50,- voor 2 personen te
besteden in het restaurant van het Kundencenter van de
Mercedes-Benz fabriek.
• Een GLK offroad drive cheque.
• Een rondleiding door de Mercedes-Benz fabriek.
• Persoonlijke aflevering van uw nieuwe Mercedes-Benz.
*

De lunch- en dinercheques en de GLK offroad drive voucher zijn NIET
inwisselbaar voor geld.

GLK offroad drive.
Bij aankomst in het Kundencenter van de Mercedes-Benz
fabriek in Bremen wordt het dagprogramma met u doorgenomen. Een onderdeel van het programma is - naast de
rondleiding door de fabriek - de spectaculaire ‘GLK
offroad drive’. Onder begeleiding maakt u een eerste ronde over het
offroad parcours, waarna u zelf achter het stuur plaats mag nemen
om de hindernissen te overwinnen. Zie voor meer info:
www.mbvd.mercedes-benz.de/specials/glk_klasse/Parcours.swf
Heenreis met eigen vervoer.
Indien u met 2 personen* op basis van eigen vervoer
naar Bremen reist, zijn er geen kosten aan het
arrangement verbonden.  
Heenreis per trein.
Een andere mogelijkheid is om met de ICE International
(langere reistijd) of de IC 1e klas naar Bremen te reizen.
Indien uw voorkeur hiernaar uitgaat, kunt u dit doorgeven
aan uw dealer. Vervolgens boekt Mercedes-Benz de
tickets voor u. De hieraan verbonden kosten zijn voor uw eigen
rekening (variërend van € 250,-** tot € 310,-** voor 2 personen,
afhankelijk van de vertrekplaats). De opstapplaatsen voor de ICE
naar Bremen zijn: Amsterdam, Utrecht en Arnhem. De vertrektijden
voor de IC zijn afhankelijk van het vertrekstation in Nederland.
Wanneer u met de IC reist komt u om 11:14 uur in Bremen aan
(reistijd ± 4:18 uur) en met de ICE/IC om 12:14 uur (reistijd ± 5:10
uur). U ontvangt via uw dealer e-tickets die geldig zijn vanaf elk
station in Nederland.
***

Heenreis per vliegtuig.***
Indien u graag per vliegtuig naar Bremen reist, dan kan
Mercedes-Benz dit voor u regelen. In dit geval vragen wij
van u een eigen bijdrage van € 800,-** op basis van
2x 2e-klas vliegtickets vanaf Schiphol (vertrek 10:00 uur)
naar Bremen (aankomst 11:00 uur) met de KLM.  
*

Wilt u met meerdere personen uw nieuwe Mercedes-Benz ophalen, dan is dat
mogelijk; prijs op aanvraag.
** De kosten voor de trein- of vliegtickets zijn onder voorbehoud, omdat deze
kunnen fluctueren.
*** Bij heenreis per trein of vliegtuig neemt u bij aankomst in Bremen een taxi naar
de Mercedes-Benz fabriek. De taxikosten zijn voor uw eigen rekening. In dit geval is
het aan te raden eerst uw nieuwe Mercedes-Benz op te halen, zodat u vervoer ter
plaatse hebt.

Houd u er rekening mee dat er bij alle heenreisvarianten geen
vervoer ter plaatse is geregeld.

Overige details.
VAN GROOT BELANG: controleert u vóór vertrek
naar de Mercedes-Benz fabriek dat u het volgende
meeneemt:
•
•
•
•
•

getekende volmacht;
proformafactuur;
rijbewijs;
paspoort;
bevestigingsbrief met bijlagen.

Voordat de auto kan worden overhandigd, dienen er nog een aantal
formulieren te worden ingevuld. Deze zijn in het Duits en hebben te
maken met de invoer van de auto. Deze formulieren kunt u gerust
ondertekenen; de inhoud hiervan is reeds door ons afgestemd.
Uw nieuwe auto met tijdelijk kenteken (dat door de fabriek wordt
verzorgd) is gedurende maximaal 5 dagen geheel verzekerd. Wilt u
- bijvoorbeeld vanwege een vakantie - de verzekering verlengen, dan
is dat mogelijk tegen bijbetaling. De verzekering is dan 3 maanden
geldig voor heel Europa. Neemt u in dit geval contact op met uw
Mercedes-Benz dealer.
Tips.

•
•
•
•
•
•

Indien u uw bezoek aan Bremen wilt verlengen, hebben
wij voor u een aantal suggesties voor leuke activiteiten
tijdens uw verblijf (de hieraan verbonden kosten zijn voor
eigen rekening):
Golfen bij Golfclub ‘Bremer Schweiz’ (speciaal tarief). Dit kunt u
vooraf bij uw dealer aanvragen.
Boottocht (vanaf april t/m oktober).
Bezoek aan Bremerhaven met de Zoo am Meer, Klimahaus en
Auswandererhaus.
Bremen beschikt over een aantal leuke winkelstraten met
boetiekjes.
Een stadswandeling door het oude centrum van Bremen (de route
ontvangt u bij uw reisbescheiden).
In Bremen zijn een aantal leuke eetgelegenheden, zoals StäV,
Katzencafé, Ajoli, Schröter im Schnoor, Becks am Markt, Bremer
Ratskeller en Konditorei Knigge.

Alle bescheiden aangaande uw arrangement ontvangt u via
uw dealer.

