Details afleveringsarrangement Stuttgart.
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.
• Een lunchcheque* ter waarde van € 50,- voor 2 personen te
besteden in het restaurant van het Kundencenter van de
Mercedes-Benz fabriek.
• Een bezoek aan het Mercedes-Benz Museum in
Stuttgart-Untertürkheim.
• Een rondleiding door de Mercedes-Benz fabriek in
Stuttgart-Sindelfingen.
• De persoonlijke aflevering van uw nieuwe Mercedes-Benz.
*

De lunch- en dinercheques kunnen NIET worden ingeleverd bij het restaurant in het
Mercedes-Benz Museum en zijn NIET inwisselbaar voor geld.

Museum.
U ontvangt 2 museumvouchers die u bij het museum
kunt inleveren voor dagkaarten. De rondleiding is onder
audiobegeleiding in het Duits of Engels. Het museum is
tot 18.00 uur geopend en biedt u meer dan 125 jaar
legendarische automobielgeschiedenis met een indrukwekkende
architectuur en een spannende reis door de tijd. Op negen
verdiepingen, met een totale oppervlakte van 16.500 m2, vindt u
1.500 stukken uit onze vaste collectie waaronder 160 perfect
gerestaureerde voertuigen inclusief de eerste twee automobielen
ter wereld: de ‘Benz Patent-Motorwagen’ en de ‘Daimler Motorkoets’, beide uit 1886. Onvergetelijke klassiekers en een overzicht
van de autosportgeschiedenis gecombineerd met een blik op de
toekomst.
Heenreis met eigen vervoer.
Indien u met 2 personen* op basis van eigen vervoer
naar Stuttgart reist, zijn er geen kosten aan dit afhaalarrangement verbonden.  
Heenreis per trein.***
Een andere mogelijkheid is het om  - heel comfortabel met de ICE International van NS Hispeed 1e klas
naar Stuttgart te reizen. Indien uw voorkeur hiernaar
uitgaat, kunt u dit doorgeven aan uw dealer. Vervolgens
boekt Mercedes-Benz de tickets voor u. In dit geval vragen wij van u
een eigen bijdrage van € 370,-** (het ticket is 1x om te zetten) voor
2 personen. De opstapplaatsen voor de ICE naar Stuttgart zijn
Amsterdam, Utrecht en Arnhem. De vertrektijden zijn afhankelijk
van het vertrekstation in Nederland. U komt om 12:08 uur aan in
Stuttgart. U ontvangt via uw dealer e-tickets die geldig zijn vanaf elk
station in Nederland. Woont u in het zuiden, dan is het mogelijk te
vertrekken vanaf Aken (vertrektijd en prijs op aanvraag).

Heenreis per vliegtuig.***
Indien u graag per vliegtuig naar Stuttgart reist, dan kan
Mercedes-Benz dit voor u regelen. In dit geval vragen wij
van u een eigen bijdrage van € 1.200,-** op basis van
2x 2e-klas vliegtickets vanaf Schiphol (vertrek 10:00
uur) naar Stuttgart (aankomst 11:15 uur) met de KLM.  
*

Wilt u met meer dan 2 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 Stuttgart 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, dient 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.

Alle bescheiden aangaande uw arrangement ontvangt u via
uw dealer.

