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ARKITEKTUR // MODE // biler, både og fly // URE // KUNST // GASTRONOMI // DESIGN // REJSER // penge og karriere

BE cool!

Vi giver dig det kølige overblik:
› Brian Holm – livet Tour retur med is i maven
› Katja Berglund klæder Hollywood varmt på
› Cocktail-revolutionen raser i New York

Partyvilla
til 125 millioner kroner

stor boligreportage fra Mallorca

sparetip til velhavere
Køb yachts og superbiler på andelsbasis

DANMARK FÅR SUPERBILKLUB // NATKLUBBERNES METROPOL: MUMBAI // SUPERSPORTSVOGN FRA VERITAS // MODERNE CHARLOTTENLUND-IDYL //
BENTLEY GT SPEED SMIDER TOPPEN // HOTEL EAST I HAMBURG // BORDSERVERING, KOM NU PLEASE! // kærlighed i karat til valentines day

40 // penge og karriere

penge og karriere // 41

Delebil deluxe

Englænderne har dem, amerikanerne har dem, og nu skal vi
danskere endelig have den første af dem. En bilklub, hvor velhavende danskere med hang til hurtige biler kan dyrke deres
fælles interesse og dele udgifterne.
Tekst: Christian Friis Johansen

Danske Club Supercar trodser krisen, og til
foråret går de i luften med en imponerende
vognpark, der tæller nogle af de nyeste og
lækreste superbiler fra i første omgang Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche
og Audi. Konceptet er en slags ’fractional
ownership’ kendt fra blandt andet private
jets og lystyachts – se for eksempel artiklen
om YachtPlus i dette nummer.
Månedens sparetip
Et medlemskab af Club Supercar koster
250.000 kroner, hvis man ønsker adgang til
bilerne. For at sikre det nødvendige medlemstal til at launche klubben tilbydes også
et halvt medlemskab til 125.000 kroner – en
mulighed, der kun vil eksistere i 2009.
Medlemskabet giver en række point, som
man kan anvende til at ’leje’ bilerne efter et
pointsystem, der er bygget op efter bilernes
pris og popularitet. Club Supercar tager sig
af alt det kedelige som forsikring, service og
reparationer ved eventuelle skader, og medlemmerne kan i stedet nyde de biler, som
behov og humør lægger op til. Enhver, der
har haft en superbil, vil vide, at denne pris er
særdeles konkurrencedygtig, og da man alligevel ikke benytter en superbil dagligt, kan
man lige så godt opnå de fordele, der er ved
at dele den med andre, og samtidig få frit
valg mellem en hel række fantastiske biler.
Idéen til Club Supercar opstod faktisk,
da stifteren Yvonne Christensen og hendes
mand, Lars Seier Christensen, diskuterede at
bytte bil med deres venner for en periode, og
så længe man får ligesindede medlemmer i
klubben, vil der også blive passet på bilerne,
BE#73

som var det medlemmernes egne. Man skal i
øvrigt være minimum 30 år for at blive medlem af Club Supercar, medmindre man er
professionel racerkører eller lignende.
Tom Kristensen og Alain Prost som
ambassadører
Club Supercar har base i København
og sigter selvfølgelig efter at få velstillede
danskere som medlemmer, men også medlemmer, som vil påskønne de muligheder,
der ligger i at være en del af et eksklusivt netværk med adgang til spændende
motorsportsevents, track days og sociale
arrangementer. Helt præcist skal der i første
omgang 40 medlemmer i klubben, og alle,
der har betalt depositum på 50.000 kroner,
vil blive inviteret til en eksklusiv ’Black Tie
Event’ den 21. februar, hvor Club Supercarambassadør Tom Kristensen vil byde med-

lemmerne velkommen. Alain Prost, den
legendariske F1-verdensmester, er ligeledes
med i projektet og vil deltage i diverse arrangementer, ikke mindst åbningen af klubben
i april.
Internationale planer for ekspansion
Club Supercars danske afdeling er tænkt
som den første af en række, som blandt
andet kommer til at omfatte afdelinger i
Cannes, Paris, Bruxelles og Marbella i løbet
af 2009 og 2010. Point vil kunne anvendes
internationalt, så når trangen til benzin i
blodet melder sig, men vejret herhjemme
ikke er til det, så er det bare af sted sydpå,
hvor superbilerne står fuldt tankede, polerede og klar til brug. BE
Læs mere på www.clubsupercar.com
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