
Utskrivas som two-sided short edge



Gå med i vår klubb! 

- Du får 10% rabatt på reservdelar hos Peugeot. 
- Du får inbjudan till våra trevliga träffar i hela Sverige. 

- Allt detta för bara 300 kr/år - Vi är en klubb för alla, som äger en  

Peugeot CC. 
Vi ordnar träffar med övernattning 2 gånger om året på olika 

 platser i Sverige  och en konstrunda i Skåne. Du får nya vänner  
från hela landet och massor av intressanta upplevelser. 

Använd formuläret ”Bli medlem” på vår hemsida www.peugeotcc.se  
för att registrera dig. Swisha medlemsavgiften till 1231935501 
 eller betala till bankgiro 5445-6769, ange ditt namn och NY. 

Klubben skickar dig ett medlemskort. Hoppas vi ses! 
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