Veterán Zsiguli Egyesület
A 2010-ben létre jött Veterán Zsiguli Egyesület
napjainkra Magyarország egyik meghatározó
veterán autós klubjává vált.
Az egyesület célja az eredeti állapotú Zsigulikért, Ladákért rajongók összegyűjtése, a
személyes és online kapcsolatteremtés lehetőségének megteremtése, a típus történetének, fejlődésének dokumentálása valamint
a gyári állapotú Zsigulik, Ladák bemutatása
az egyesület weboldalán és kiállításokon keresztül. Tagjaink sorában megtalálhatók az
ízléses átépítések kedvelői is.

Tagjaink számára a
következőket nyújtjuk:
• autók bemutatása Facebook-on és weboldalunkon, kiállításokon,
rendezvényeken és magazinokban
• túrák, klubtalálkozók összetartó, vidám csapattal
• tanácsadás autóvásárláshoz itthon és határainkon túl
• segítségnyújtás autó felújításban, muzeális minősítésre történő felkészítésben
• kedvezményes kötelező biztosítás

Keress bennünket a
honlapunkon:
www.veteranzsiguli.hu
és a facebookon!

A Veterán Zsiguli Egyesület tagjainak száma meghaladja a 100 főt, a tagokhoz tartozó autók száma pedig a 300 darabot. Egyesületünknek tagjai
vannak Németországban, Finnországban és az
USA-ban is és kiterjed nemzetközi kapcsolatokat
építettünk ki a márka kedvelőivel, klubjaival többek között Litvániában, az USA-ban, Nagy Britanniában, Oroszországban és Ukrajnában. A tagság
tulajdonába igazi különlegességek kerültek
Angliától Észtországig szinte mindenhonnan az
évek során. Rendkívül korai járművek, pl. a gyártás első napján a gyártósorról legördült 2106-os,
vagy még kézzel összeszerelt 2101-es, továbbá
ritka kivitelek, mint például az Austro Taiga is
gazdagítja Egyesületünk jármű állományát.
Szinte minden típusból van igazán korai példány, valamint gyári állapotban, kevés futással
megőrzött darab.

Az egyesület honlapja (www.veteranzsiguli.hu) a Zsiguli típustörténetének egyik legtartalmasabb forrásává vált. Az elmúlt évek során a Ladák és
az AvtoVaz történetével kapcsolatos hatalmas információanyagot halmoztunk fel, ezeket rendszereztük és folyamatosan publikáljuk. A honlapunkon található képekkel illusztrált típustörténeti ismertetőt, anyagainkat
az AvtoVAZ is hivatkozza.

Az egyesület már hagyományosan
saját kiállítást és találkozót is szervez Retropartyzánok elnevezéssel,
ahol több száz keleti és nyugati
járműtípus bemutatásával idézzük
meg a 70-es, 80-as évek magyarországi járműpalettájának legjelesebb példányait. A látogatók számára ingyenes rendezvényünk kb.
5000 látogatót vonz, és az országos
kereskedelmi médiában is említést
kap a szaksajtó bő beszámolói mellett.

Ne mulasztd el lájkolni a
Retropartyzánok facebook
oldalát sem!

Klubunk a legaktívabb és egyik legnagyobb létszámú veterános egyesület Magyarországon, a
nyomtatott és internetes szaksajtóban rendszeresen jelennek meg saját publikációink, illetve
publikációk autóinkról. Facebook oldalunk
5.000-50.000 látogatót vonz rendszeresen.

Egyesületünk 2012-ben elhozta Magyarországra a Ladás
rally legendát, a VFTS főkonstruktőrét, Stasys Brundzát,
akinek életrajzi könyve az egyesületünk gondozásban
Magyarországon is megjelent.

Veterán Zsiguli Egyesület
Székhely: 7627 Pécs, Hétvezér utca 13/A

www.veteranzsiguli.hu

e-mail: veteranzsiguli@veteranzsiguli.hu
facebook: Veterán Zsiguli Egyesület
adószám: 18149131-1-02
Kérjük, hogy személyi jövedelem adója 1%-val támogassa egyesületünk tevékenységét!

