
INVITATION
Toyota fejrer 50-års jubilæum den 8. september 2013  
med rekordforsøg
Skal du være med ?

Tilmeld dig på toyota.dk/50



Den 8. september 2013 fejrer Toyota 50 års jubilæum på  
Bramstrup Gods. Toyota vil sammen med en masse Toyota-
entusiaster forsøge at slå verdensrekorden for den længste 
kortege af specielle Toyota-biler på 257 biler, der blev 
sat i Saudi Arabien i 2011. Ud over rekordforsøget vil der 
være dækket op med mange af aktiviteter. Der vil bl.a. 
være en såkaldt Memory Lane, hvor et væld af historiske, 
opsigtsvækkende og legendariske Toyota-biler fra 1963 
og frem til i dag står udstillet. Oplev bl.a. den første Toyota 
Crown i Danmark fra 1963, der også var den første Toyota i 
Europa, den unikke sportsvogn Toyota 2000GT fra 1967, der 
blev kendt som James Bond-bil, samt mange, mange andre  
særlige modeller fra Toyotas 50 år i Danmark.

Krav til biler til kortegen
Skal blot være en speciel Toyota. Fx limited edition, special-
udgave, gejlet, 100 % originaludstyret, 4x4, rallybil – kun 
fantasien sætter grænser. Den eneste betingelse er selv-
følgelig, at det skal være en Toyota.

Deltagelse kræver tilmelding 
Det koster 100,00 kr. pr. bil inkl. fører at deltage. Læs mere 
på toyota.dk/50, hvor du også kan tilmelde dig.

Adresse: Bramstrup Gods, Bramstrup 1, 5792 Årslev
Tilmelding: toyota.dk/50

Program
Kl. 10.00 - 12.00 Ankomst og opstilling af biler
Kl. 12.00 - 14.00 Grillpølser, underholdning, musik og taler
Kl. 14.30 -  GWR sender kortegen af sted

Highlights på dagen (inkl. i prisen)
• Rekordforsøg – optagelse i Guinness Rekordbog
• Pigegarde
• Memory Lane
• Specielle Toyotaer
• Nye Toyotaer
• Mød alle klub-entusiasterne
• GT86 Cabriolet
• Arctic Trucks
• Rally-biler
• Diplomer til deltagerne i rekordforsøget
• Grillpølser

Vi håber at se dig og din Toyota. Det kunne være fantastisk  
at slå rekorden i anledning af vores 50-års jubilæum i 
Danmark.

Venlig hilsen

Toyota Danmark A/S 

Toyota fejrer 50-års jubilæum med rekordforsøg


