
IMC’s  pr. 15.08.2019

Indf  ørsel fra tredjeland 

Køretøjets værdi + 10 % told + 19 % moms
(fremskaffelse af alle dokumenter, porti, papir, telefon) Euro 700,00

Indførsel fra EU-lande

(fremskaffelse af alle dokumenter, porti, papir, telefon) Euro 350,00

Diverse tjenester og ydelser 

Fremstilling hos syn TÜV/DEKRA inkl. gebyrer for biler   ca. Euro 150,00 

Ejendomscertifikat (Zulassungsbescheinigung Teil II) Euro   70,00

Indregistrering, nummerplader og miljømærke
(biler og autocamper) Euro 146,00

Indregistrering og nummerplade (motorcykler) Euro 125,00

Plade til cykelholder Euro     18,00

Ønskenummerplade FL –  plus dine bogstaver og tal Euro   30,00

Forsendelse af plader til DK fra Padborg op til 5 kg Euro   40,00

Demoplade 
inkl. fuldkaskoforsikring med 500 Euro selvrisiko pr. dag Euro 100,00

Korttidsplade 5-dage kun ansvarsforsikring og kun med
gyldige synsdokumenter Euro 170,00

Miljømærke Frankrig Euro     14,90

Midlertidig afmelding Euro   39,00

Indregistrering efter midlertidig afmelding Euro   49,00

Udlejningsbil Mercedes Benz Kombi E 200 BlueTec T 
inkl. fuldkaskoforsikring med 500 Euro i selvrisiko og
300 km fri pr. dag Euro   60.00



IMC Motorclub Service GmbH’s priser er inkl. 19 % moms.
Køb og salg af medlemskøretøjer

IMC kan skaffe det køretøj du ønsker, tit til fordelagtig pris.

Vil du sælge dit køretøj, kan vi også hjælpe med det.

Formidlingsprovisionen er 4 % af købs-/salgspris, dog mindst Euro 600,00

Vi indstiller dit køretøj hos mobile.de med billeder
og nøjagtig beskrivelse pris inkl. 4 uger gratis stilleplads hos IMC
efter 4 uger beregner vi stillepladsen med 40,00 Euro pr. måned Euro 100,00

Værkstedsarbejde

Vores mekaniker kan udføre småreparationer, installationer af
f.eks. solar, sattelitsystemer, bakkamera, markiser osv. pr. time Euro   60,00

Dækskift (dæk på fælge) Euro   30,00

Dækopbevaring pr. år Euro   40,00

Transport af køretøjer til service i Flensborg og omegn Euro   30,00
(vi laver aftaler til dit køretøj på alle værksteder)

Shine-up

af autocamper, biler og motorcykler inkl. materiale pr. time Euro     30,00

Bil-vask Euro   19,90

Autocamper-vask Euro   29,90

Transport af     køretøjer eller personer:

Sønderborg Euro   70,00

Billund / Esbjerg Euro 250,00

Tirstrup / Karup Euro 290,00 

Ålborg Euro 350,00

København/Kastrup Euro 400,00

Hamborg Euro 220,00

Hannover / Düsseldorf / Frankfurt / Köln /Dülmen Euro 590,00

München / Stuttgart / Nürnberg / Freiburg /Konstanz /Dresden Euro 690,00

Indhent tilbud for transport over hele Europa !



IMC Motorclub Service GmbH’s priser er inkl. 19 % moms.
Oprettelse af medlemskab med eller uden køretøj

IMC Internationaler Motorclub

Medlemskontingent pr. år Euro   70,00

Familiekontingent pr. år Euro   95,00

IMC Motorclub Service GmbH

Oprettelsesgebyr, engangsudgift pr. køretøj 
(når køretøjet er købt gennem IMC) Euro 150,00

Oprettelsesgebyr, engangsudgift pr. køretøj 
(når køretøjet er skaffet af medlemmet)  Euro 250,00

Administration pr. år: Euro 390,00

Depotgebyr Union Bank pr. år:
Opbevaring af ejendomscertificat og kontrakt Euro   25,00

Forsikringer på køretøjet:  Indhent tilbud når du har køretøjets nøjagtige data !

Ansvarsforsikring (pligtforsikring)        

Man kan så vælge mellem en:

Delkaskoforsikring 
biler og motorcykler med 150 Euro i selvrisiko,
exot-biler med 1000 Euro i selvrisiko:
Dækker tyveri-, indbrud-, glas-, brand-, storm- og vildskader, m.m.

og en:

Fuldkaskoforsikring (inkl. delkasko) 
biler og motorcykler med 500 Euro i selvrisiko,
exot-biler med 1000 Euro i selvrisiko

Fuldkaskoforsikring (inkl. delkasko og SOS-forsikring)
autocamper med 1000 Euro i selvrisiko i både del-og fuldkasko

SOS-forsikring, 
f.eks. bugsering, overnatning, hjemtransport, udlejningsbil m.m.
Biler og motorcykler pr. år  Euro   75,00

Retsbeskyttelsesforsikring/juridisk hjælp pr. år  Euro  50,00

Vægtafgift på køretøjet: Indhent tilbud når du har køretøjets nøjagtige data !



IMC Motorclub Service GmbH’s priser er inkl. 19 % moms.
Prisliste for garage- og parkeringspladser

Garageplads for personbiler: normal hal frostfri hal

ved 12 måneders leje pr. måned Euro  65,00 Euro 75,00

ved 6 måneders leje pr. måned Euro  70,00 Euro 80,00
 
ved 3 måneders leje pr. måned Euro  80,00 Euro 90,00
  
Garageplads for autocamper: normal hal frostfri hal

ved 12 måneders leje pr. måned Euro  75,00 Euro 85,00

ved 6 måneders leje pr. måned Euro  85,00 Euro 95,00

Garageplads for motorcykler: normal hal frostfri hal

ved 12 måneders leje pr. måned Euro  25,00 Euro 30,00

ved 6 måneders leje pr. måned Euro  30,00 Euro 35,00
 
ved 3 måneders leje pr. måned Euro  35,00 Euro 40,00

Parkeringsplads udendørs/indhegnet for biler og autocamper:

ved 12 måneders leje pr. måned Euro     40,00
 

leje pr. måned Euro     60,00

Carportplads for autocamper:

kun 12 måneders leje pr. måned Euro     65,00  

Andre omkostninger:

Administrationsgebyr  
Parkeringspladser, carport og halpladser pr. år Euro    110,00
(for køretøjer uden IMC registrering)

Strøm, vand og renovation: 
Ved 12 måneders leje - pr. måned Euro      20,00
Ved leje pr. måned - pr. måned Euro      25,00

depositum nøgle til porten/garage Euro      30,00

depositum toiletanlæg Euro    150,00
   

depositum vaskeplads Euro    200,00

IMC Motorclub Service GmbH’s priser er inkl. 19 % moms.
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