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Fremvisning af de spændende 2017 modeller

Det er nu du skal handle

Ferie for alle i Herning

23  26 februar
nu med en ekstra dag
Åbningstider
Fredag kl. 10  18 Lørdag kl. 10  18 Søndag kl. 10  17
Besøg os på Danmarks største campingmesse som i år er udvidet med en VIP dag,
KUN for specielt indbudte.
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Det er ikke muligt at købe billet ved indgangen til VIP dagen
d. 23 februar kl. 13  18.
Vi har reserveret 100 stk. billetter til VIP dagen til de kunder som gerne vil have fred og
ro til at fordybe sig og se de nye modeller inden det går løs, med mange mennesker i
hallerne. Du skal være opmærksom på at der ikke er adgang til de øvrige haller denne
dag, da det kun er camping som afholder VIP arrangementet.
Ring Tlf. 98962188 eller skriv til os info@vendelbovans.dk og spørg efter VIP billetter,
du skal opgive navn, adresse, telefon og email og du vil samtidig blive skrevet op til
vores nyhedsbrev. Vi sender dig herefter det ønske antal billetter elektronisk, så længe
lageret rækker, så skynd dig at bestille inden det er for sent.
Vi har i år også sikret os 200 stk. 50% rabat billetter som gælder til søndag d. 26
februar.
Ring Tlf. 98962188 eller skriv til os info@vendelbovans.dk og spørg efter 50%
søndags billetter, du skal opgive navn, adresse, telefon og email og du vil samtidig
blive skrevet op til vores nyhedsbrev. Vi sender dig herefter det ønske antal billetter
elektronisk, så længe lageret rækker, så skynd dig at bestille inden det er for sent.
Du har også mulighed for at få adgang til messen alle dage incl. VIP dagen om
torsdagen, du får simpelthen et armbånd, så man kan gå ud og ind som man lyster alle
dagene, du kan gennem os købe dette armbånd til en helt speciel lav pris på kun 100
kr pr. person.
Ring Tlf. 98962188 eller skriv til os info@vendelbovans.dk og spørg efter VIP
armbånd, du skal opgive navn, adresse, telefon og email og du vil samtidig blive
skrevet op til vores nyhedsbrev. Vi sender dig herefter det ønskede armbånd, når vi
kan se at beløbet er gået ind på vores konto. Sidste frist for bestilling af personligt
armbånd er 17 februar.
Du finder os i Hal J 3 på stand 7300  7310  7370, hvor vi udstiller følgende mærker:
Dethleffs  Sunlight  Globecar  Roadcar  Bürstner  McLouis  Elnagh
Glæd dig til at se den største Dethleffs XLI i Premium udgaven og sammenlign den evt.
med Bürstners store 3 akslede Elegance 840, de står overfor hinanden på messen i
Herning.
Vi har også de mindste kassevogne under 6 meter godt repræsenteret på de 4 mærker
Roadcar  Globecar  McLouis  Bürstner. Her imellem er et væld af spændende
nyheder, bla. kan alle McLouis modeller nu leveres i 3 forskellige designs med samme
grundrids GOLD (lyse træfarver)  DIAMOND  KARAT. Bürstner har en helt ny serie
klar  Lyseo, som allerede har vundet en fornem pris i udlandet og begejstringen var
stor da vi viste den første gang i Bella Centeret i januar.
Det er svært at beskrive de mange flotte autocampere, så benyt lejligheden til at se
dem ved selvsyn på messen i Herning, hvor vi har ikke mindre end 30 vogne udstillet.
Vi har non stop demonstration af hydrauliske støtteben til campingvogne &
autocampere, tryk på en knap og vognen står snorlige og stabilt indefor 120 sec. priser
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fra kr. 19.995.
Vores traditionelle store forårs ÅBEN HUS i Tårs i år, finder sted den 2526 Marts, med
grisefest om aftenen som vi plejer  meld dig til allerede nu kr. 159. for
aftenarrangementet pr. person. Gratis morgen kaffe og rundstykker kl. 9 på
værkstedet, begge dage og gratis overnatning i egen autocamper på vores
overnatnings plads, hvor vi samtidig ved den lejlighed, vil indvie flere toilet og
badefaciliteter, med gulvvarme og masser af varmt vand og døgnåben toilet & bad på
overnatningspladsen. Vaskemaskine og opvaske faciliteterer vil ligeledes være klar til
brug.
Du skal lige være opmærksom på at vi på grund af messen, holder lukket i Tårs 24  26
februar, begge dage incl.
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