Svenska Volvo C70-klubben är en ideell förening med kulturell
och social inriktning, öppen för alla med intresse av Volvo C70
coupé och cabriolet av årsmodellerna 1996–2013.
Klubben skall arbeta för att främja intresset samt bevarandet av
fordon av ovan nämnda märke och modeller och deras kulturella
och tekniska historia.
Som medlem får du tillgång via vår webbsidan till bl.a.:
– teknisk support
– hjälp att hitta delar
– nyheter om klubben
– C70-litteratur
– medlemsmatrikel
– foton och länkar till filmer
– inbjudan till våra träffar med roliga och intressanta aktiviteter m.m.
– C70 Magazinet, 4 nummer/år
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Du får dessutom medlemsrabatter och kan köpa klubbprylar till medlemspris. Framförallt får du träffa likasinnade C70-entusiaster!
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Bli medlem genom att kontakta Jan-Aage Haaland på janaage.haaland@gmail.com
och anmäl ditt intresse. Betala medlemsavgiften genom att sätta in 400 kr för medlem eller 600 kr för familj på klubbens bankgiro 765-7885.
Kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen! Efter ca 1en vecka får du ett
väkomstpaket och dina inloggningsuppgifter till webbsidan!
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Övriga frågor kring klubben, kontakta Bo Algers på 073-399 97 90
eller Jan-Aage Haaland på 070-548 34 56.
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