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Her mødes entusiaster
Det har været Motorbyens koncept at invitere folk 
med interesse for veteranbiler og klassiske køretø-
jer til “træf” hver lørdag fra kl. 11.00 - 14.00.  

Vores egen interesse for disse herlige køretøjer 
vil vi gerne dele med alle andre der kan lide at 
se disse køretøjer og ikke mindst “sparke dæk” 
sammen med andre entusiaster. Her kommer også 
mange klubber og viser “flaget”.

Vil du sælge
Ønsker du at sælge en klassiker / veteran byder vi 
i motorbyen gerne på exclusive og smukt restau-
rerede biler. 

Vi kan også tilbyde dig kommissionssalg.

Vil du købe
Er ønsket at købe eller bytte et køretøj, så læg 
vejen forbi. Indendørs i opvarmede lokaler er der 
altid udstillet mange klassiske køretøjer af høj 
standard. Der er muligheder i alle prisklasser, 
åbne og lukkede smukke veteranbiler.

Vi sørger for alt vedr. reg. og syn af køretøjer og 
vi skaber kontakt til forsikringsselskaber, som har 
fine priser til veteraner og klassikere.

Vil du vise frem
Hver weekend mødes en masse mennesker i  
Motorbyen, rigtig mange kommer for at vise  
deres smukke klassiske køretøjer, biler, MC  
og scootere. Ens for disse er at de alle er veteran 
over 35 år eller klassiske vogne over 25 år.

Vil du sælge/købe stumper
Læs mere på vores hjemmeside:
www.jens-noer.dk. Se: ”stumpemarked”
Altid 3. søndag i september.

Vil du udveksle erfaringer
Der er rig mulighed for at få en god bilsnak og 
udveksle erfaringer med andre entusiaster, her 
kommer rigtig mange besøgende. Vi har alle den 
samme interesse og hvem vil ikke gerne øse ud af 
sin viden og herligt at kunne lære nyt, så kom og 
få den bilsnak vi alle holder af.

Litteratur og modelbiler
I Motorbyen kan du også købe gaven til onkel, 
farmand eller andre der holder af at læse om 
klassiske køretøjer. Vi har forhandling af Motor 
Historisk Litteratur. Masser af bøger, håndbøger 
og instruktionsbøger på lager. Vi har også et stort 
udvalg af brugte bøger som vi sælger. 

Vi har masser af modelbiler. I udstillingen finder du 
alle de kendte modeller og fabrikater. 

Se mere på: www.jens-noer.dk

Når sulten/tørsten  
trænger sig på
På pladsen er der opstillet borde og bænke, her 
kan man nyde den medbragte mad og få en snak 
med andre besøgende - Vi giver kaffen.

Vil du vide mere
Motorbyens aktuelle lager af smukke køretøjer 
kan du også opleve på vores hjemmeside www.
jens-noer.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte Jens Noer. 
På bagsiden kan du finde adresse og øvrige oplys-
ninger.
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