PARTICULARES
INFORMAÇÃO
O Autoclássico Porto 2017, XV Salão Internacional do Automóvel e Motociclo Clássico e de Época, que terá lugar
entre os próximos dias 5 a 8 de Outubro de 2017 no Recinto da Exponor, terá novamente à disposição dos particulares um
espaço para que possam pôr à venda os seus veículos clássicos. Serão admitidos também, além dos clássicos, veículos de
“Marcas de Prestígio” que tenham sido fabricados até 2000. Desta forma, poderão expôr modelos das marcas: Ferrari,
Maserati, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Rolls Royce, Bentley, Corvette e Lotus, fabricados até esta data.
Haverá um stand, num dos pavilhões principais, onde os veículos poderão ficar os quatro dias de duração do certame,
denominado “Stand do Particular”.
A inscrição no “Stand do Particular” deverá ser feita enviando, devidamente preenchida, a Ficha de Inscrição anexa,
assim como o comprovativo bancário do respectivo pagamento. Os veículos inscritos antes de 15 de Setembro terão um
desconto importante no custo da participação.
Como dado importante há que destacar que a data de fabrico de todos os automóveis e motociclos clássicos inscritos
terá que ser anterior a 1992. Nas denominadas “Marcas de Prestigio” serão admitidos modelos que tenham sido fabricados
até 2000. No caso de as datas de fabrico serem posteriores, e dependendo do interesse do veículo, a Organização poderá
aceitar ou não a inscrição.
Data:

5 a 8 de Outubro de 2017

Local:

EXPONOR – Autoclássico Porto 2017

Horário público:

Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 8

Recepção dos veículos:

Dia 3 : 09.00 – 20.00 horas
Dia 4: 09.00 – 22.00 horas

Acesso:

Porta “D” EXPONOR

Inscrição:

Até 15 de Setembro:
A partir de 15 de Set.:

Livres Trânsito:

1, válido para os quatro dias

Contacto:

Veículos admitidos:

-

5ª. feira :
6ª. feira :
Sábado:
Domingo:

10.00 – 21.00 horas
10.00 – 21.00 horas
10.00 – 21.00 horas
10.00 – 20.00 horas

Carros
100 € + IVA
130 € + IVA

Motos
30 € + IVA
45 € + IVA

AutoClássico Porto 2017
infopt@eventosmotor.com
Telf.: 229 965 407 Fax: 229 965 407
Clássicos:
data de fabrico anterior a 1992
“Marcas de Prestigio”:
data de fabrico anterior a 2000
Lugares limitados

FICHA DE INSCRIÇÃO PARTICULARES*
Nome: .................................................................................................................................
Telef: ...................................................................................................................................
Localidade: ........................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Marca Veículo: ..................................................................................................................
Modelo: ..............................................................................................................................
Ano de Fabrico: .................................................................................................................
Data de Inscrição: .........../............/................

€:.....................

MUITO IMPORTANTE:
A inscrição deverá ser paga através da conta:
BANCO POPULAR: IBAN: PT50 0046 0177 0060 0189 4891 0
É obrigatório enviar esta ficha de inscrição, devidamente preenchida, e o comprovativo de pagamento ou
transferência, indicando nome e apelidos a:

AutoClássico Porto 2017
infopt@eventosmotor.com
Telf.: 229 965 407

Fax: 229 965 407

* A organização poderá recusar a inscrição do veículo se considerar que não se
cumprem as condições requeridas.

