
                                  

Performance AutoMotive Scandinavian AB       Orgnr. 556784-4153 
Postadress   
C/O JEAC AB  Telefon: 070-527 88 40 
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Mästerskapsanmälan Racing 2022 Serieavgift mm. 
 

Om ni anmäler er och betalar hela serieavgiften senast 15 mars 2022, erhåller ni den lägre 
serieavgiften, 120.000 kr plus moms, vid anmälan efter 15 mars 2022 och engångsbetalning, 
blir avgiften istället 125.000 kr. 
 
Om ni istället väljer att dela upp serieavgiften på tio fakturor, blir serieavgiften istället 
130.000 kr plus moms om du anmäler dig senast 15 mars 2022 och 135.000 kr vid anmälan 
efter 15 mars. Har försökt fördela de 10 delbetalningsfakturorna med förfallodatum 
(betalningsdatum) så jämnt fördelat som möjligt, se nedan 
Förfallodatumen för er att planera utifrån, enligt följande:  
1 mars, 1 april, 21 april, 13 maj, 15 juni, 1 juli, 15 juli, 2 augusti, 16 augusti, 15 september  
Var vänlig respektera dessa förfallodatum! 
 
Under förutsättning att betalning inkommit, kommer däckleveranser av däck som ingår i 
serieavgiften ske enligt följande: 
Leverans 1 (8st.däck) levereras ut den 4/5. 
Leverans 2 (6st.däck) levereras ut den 29/6. 
Leverans 3 (4st.däck) levereras ut den 1/9. 
 
Aspen+ bränslet kommer finnas för uthämtning på respektive tävlingsbana och faktureras 
separat av Performance inför/efter varje racehelg. 
Ps. Glöm inte att planera in officiella testdagen den TBA 
 
Till detta testdatum beställer ni själva däck och bränsle. 
Använder ni handelsbensin istället för Aspen+ på testdagar, var noga med att skölja ut 
tanken ordentligt innan ni kommer till respektive tävling, så att ni inte får problem vid 
bränsleprovtagningen. 
 
Däck för träning-test beställer ni via mail till: 
Yokohama Scandinavian AB 
E-post: order@yokohama.se 
 
Bränsle för träning-test beställer ni via mail till: 
Lantmännen Aspen AB 
E-post: aspen.webborder@lantmannen.com 
Aspen+, kommer att Lev. i 25L. dunkar. (Pris 2022 är ett ”rörligt pris” men inleds med 
27,50kr/lit, men kan justeras löpande under 2022 beroende på marknadspris och skatter) 
 
Vid dessa beställningar gäller det ni är ute i god tid samt uppge er faktura- och 
leveransadress. 
 
Med vänliga hälsningar 
Performance 
Anders Conradzon   
Mobile: +46 (0)70-527 88 40  
Mail: anders.conradzon@performanceracing.se  


