TIMEATTACKNU.SE 2018 – ANMÄLAN:
Efter tre år med 100+ anmälda tävlande och ha erövrat Sverige som det snabbast
växande varumärket i sociala medier inom bilsport:
Nu laddar vi för nästa säsong av Time Attack när nästa år blir ”LUCKY NUMBER 7” i
antal år vi arrangerat trackdays och tävlingar (2012 - 2018).
Du som full serieförare hos oss kör fyra deltävlingar + en valfri på Anderstorp (du får
då räkna bort ett annat resultat eller missad tävling) i en mix av Sveriges bästa och
mest välkända banor för 11 990:- som privatperson (Avser ”Startpaket basic” inkl.
DRIVER 2018 status, +25% tillkommer för företag på alla priser, tillkommer gör
kostnad valfria trackdays/test).

Bli en TimeattackNU.se "DRIVER 2018, förutom start i tävlingarna får du även andra
förmåner och ta del av våra satsningar på nya medier och fler företagspartners.
Tillsammans är vi en ledande marknadskraft i bilsporten, vilket underlättar både ditt
tävlande och ev. jakten på egna sponsorer.
Förutom att vi på våra event garanterar hög säkerhet, rutinerad & passionerad
organisation som driver serien på heltid, får du även det viktigaste:
Upplevelser, gamla/nya vänner & minnen för livet. Allt under adrenalinfylld jakt på
snabba varvtider.

”Hur bokar jag min körning?!"

Läs igenom nedan tre steg för att få all nödvändig information hur du säkrar en plats
och deltar i serien 2018.
1. DRIVER 2018 - Boka ditt startnummer för 2990:- i TimeattackNU.se:
Fyll i alla dina uppgifter på bokningssidan www.TAnu.se.
Någon ur vår organisation kommer ringa upp dig och sammanställa allt inkl.
media/PR-mässigt rätt info per telefon.
• En plats i ditt val av klass till samtliga fyra race (R1 – R4), där du samlar seriepoäng
och kan vinna priser efter säsongen.
• NYTT! ROND 4+1 ANDERSTORP! Förtur till årets sista ”Öppna event” där deltagande
möjliggör att du får räkna bort ett annat resultat ur din serie tävlan eller hoppa
över en annan Rond. Se priser och villkor för denna frivilliga tävling nedan.
• Ett startnummer ingen annan får använda under 2018, option att förlänga till 2019.
• 10% rabatt och förtur till alla valfria extra trackdays/shakedown, Wild Cards samt
alla "King of"-event för säsongen (inkl. TA Festival, Mantorp).
• Dekalpaket + tävlingsstreamer för vindrutan + egna nummerskyltar.
• SPONSOR-BANNER: Presentation av dig och bilen i seriens sociala medier.
• Ta del av förmåner och rabatter hos TAnu.se alla partners & företag hela 2018.

2. KALENDER, TÄVLINGSAVGIFTER & AVBETALNING- Köp hela paketet med olika
betalalternativ, eller teckna upp dig på enstaka race:
För att kunna tävla med oss om seriepoäng och köpa hela paketet med banor måste
du som enligt ovan först boka ett ”DRIVER 2018” startnummer (2990:-).
Har du inte bokat serienummer är startkostnad som ”Wild Card” 3500:- och du tävlar
då utom seriepoäng.
Med startnummer kan du boka samtliga race som enstaka för 3000:-/styck.

R1 Knutstorp 11-12 maj
R2 Kinnekulle 8-10 jun.
R3 Mantorp 29-30 jun
R4 Karlskoga 24-26 aug
ROND ”4+1 Open” Anderstorp 22-23 sep
PAKETERBJUDANDE ”BASIC”: Förboka samtliga deltävlingar (R1 – R4) för
paketpriset +9000:-, dvs boka 4 och betala för 3.
För att boka Anderstorp ”R4+1” och kunna räkna bort ett resultat i din säsong från en
deltävling tillkommer vid bokning av paketet +2000:-.

TOTALPRIS INKL. SERIEAVGIFT: 11 990:- (13 990:- inkl. Anderstorp).
OBS! Efter 31 januari höjs paketpriset i mån av platser kvar med +1500:-.

BESTÄM BETALNINGSSÄTT - Välj att betala direkt eller avbetalning:
När vi ringer upp dig dubbelkollar vi hur du önskar bli fakturerad och eventuella
detaljer. Du kan även få chansen boka fler saker i ett paket ex. trackdays, el, mm.
Ett företag eller sponsor kan stå som mottagare av din faktura utställd som
annonsering, då tillkommer +25% på varje belopp för rätt moms och extra
administration.
Du anger i anmälningsformuläret alla nödvändiga uppgifter, men är personligt
ansvarig för den bindande (obs!) anmälningsavgiften.
AVBETALNING:
Om ni vill betala av tävlingsavgifterna på flera tillfällen än två tillkommer en mindre
kostnad på sista delbetalningen:
2x tillfällen (pris inkl. Anderstorp): 5995:- (6995:-) + 5995:- (6995:-, 30 jan).
3x tillfällen +400:- (pris inkl. Anderstorp): 2990:- (omgående) + 4500:- (5500:-, 30
jan) + 4900:- (5900:-, 30 mar).
4x tillfällen +900:- (pris inkl. Anderstorp): 2990:- (omgående) + 3000:- (30 jan) +
3000:- (4000:-, 28 feb) + 3900:- (4900:-, 30 mar).
Inga avgifter är återbetalningsbara. Försenad betalning eller önskat uppskov +14
dagar över ovan datum medför en avgift på +400: + moms.
Vid två missade påminnelser dras ditt startnummer in, övriga inbetalningar förfaller.
Ditt serienummer och startplats går bra att överlåta på annan person (annan klass i
mån av plats) och vi hjälper dig med all support för den som köper/erhåller den av dig.

3. BOKA EN LICENS & GET RACE READY - Teckna en SMA-licens och läs på samtliga
våra reglementen samt nyttiga länkar (OBS! Det är ett krav att du läst reglerna innan
premiär):
Frågor & svar inför 2018 (uppdateras
fortlöpande): http://timeattacknu.se/2017/12/serieanmalan-timeattacknu-se-2018/
Viaplay Time Attack TV-magasin: https://viaplay.se/serier/time-attack
Serieregler: http://timeattacknu.se/wp-content/uploads/2017/09/TANU-Serieregler170723-v001.pdf
Tekniska regler TimeattackNU.se: http://timeattacknu.se/rulebook/
Seriens Facebook & Dagliga nyheter: https://www.facebook.com/Timeattacknu
Boka SMAlicens (550:-/säsong): http://www.smalic.se/
När vi kontaktat dig och sammanställt allting får du ett bekräftande mail med din
första faktura för omgående betalning.
Så fort den är betald är du ombord, och kommer få fortlöpande info om första
gemensamma PR-aktiviteter mm.

Varmt välkommen till TimeattackNU.se 2018!

