




H.O.G.  AJAKIRI – Neli korda aastas saadetakse 
täisliikmetele H.O.G.i  ajakirja, kus on kirjas ürituste 
uudised, liikmete lood ning artiklid Harley-Davidsoni 
uuendustest, liikmete reisidest, sõiduohutusest ning 
kõige uuemast müügile saabunud varustusest.

H.O.G.  E-AJAKIRI – H.O.G.  e-ajakiri on kõigile 
liikmetele ligipääsetav internetis ning sisaldab kõike 
mida H.O.G.i  trükiajakiri, ning ka igakuiselt lisatud 
arikleid pakkumaks veel rohkemat selle kohta, mida sa 
armastad.
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LIIKME PAKK - Igal aastal saadetakse liikmetele pakk, 
mis sisaldab nende liikmekaarti, märki ning tikitud 
embleemi. Täisliikmed saavad lisaks ka H.O.G.  
maakaardi.

ÜRITUSED – H.O.G.  organiseerib ja finantseerib igal 
aastal suurimaid ja parimaid motopidusid kogu 
Euroopas, kaasa arvatud Euroopa Mootorrataste 
Nädal, mis toimub Faaker Sees (Austria); Euroopa 
HOG  Rally, Harley-Davidsoni Eurofestival St. 
Tropez'is ning palju muud.
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HARLEY-DAVIDSON  VOLITATUD 
RENTIMINE
Kuhu iganes on sõit planeeritud, naudi 
seda veel enam, kasutades volitatud 
rentijate masinaid.
h-d.com/authorizedrentals

®

HARLEY-DAVIDSON  VOLITATUD 
REISID
Näe maailma, nagu sa seda kunagi 
varem pole näinud läbi spetsiaalselt 
valitud reisidega. 
h-d.com/authorizedtours

®

©HARLEY-DAVIDSON MUUSEUM
Piiranguteta tasuta sissepaas, VIP 
juurdepääs ainult liikmetele mõeldud 
programmidele. h-dmuseum.com

EUROCAMP
®H.O.G.i  liikmena naudi Eurocamp 10% 

allahindlust. eurocamp.pl/hog-en

BEST WESTERN HOTELLID
A l l a h i n d l u s e d ,  a u t o m a a t s e d  
boonuspunktid ning tasuta 'upgrade' 
üle terve maailma. 
Bestwestern.com/hog

HARD ROCK CAFÉ EUROPE
Ainult H.O.G.  liikmetele mõeldud 
pakkumised, tasuta kingitused ning 
vahemalt 50.- eurose ostu puhul 15% 
soodustust valitud kohtades.
 hardrock.com

®



H.O.G.  Tallinn Chapter Estonia kutsub Sind liituma 
maailma suurima mootorratturite ühendusega. 

®

ÜHINE MEIEGA, SAA OSA MEIE SÕITUDEST JA 
ÜRITUSTEST!

Sponsoreeriv diiler: Harley-Davidson Tallinn

Harley-Davidson Tallinn
Punane 74a, 13619 Tallinn, Estonia

Liitumis informatsioon: team@hog.ee
Webi lehekülg: www.hog.ee
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