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EXPERT NA SNÍH A LED
NEOCHVĚJNĚ V ČELE JIŽ OD ROKU 1948
Špičkové technologie našich vozů si poradí v každé situaci
Značka Land Rover je již 65 let symbolem vynikajících vlastností v každém terénu.
Díky stálému pohonu všech kol, asistenčním technologiím jako TERRAIN
RESPONSETM, TERRAIN RESPONSE® 2, HDC a DSC i silným a šetrným
motorům vozy Land Rover mistrně obstojí v každé výzvě, před kterou je zima
postaví. Co je pro ostatní jen nejchladnějším ročním obdobím, znamená pro řidiče
vozu Land Rover sezónu bezpečné radosti z jízdy v nádherné zimní krajině!

Perfektní technika pro automobily, které jsou na sněhu
ve svém živlu
Technika vozů Land Rover umožňuje jistou a bezpečnou jízdu i za nejhoršího
zimního počasí. Řidič může ale spoléhat i na pomoc bezpečnostních a elektronických systémů, připravených zasáhnout ve správný okamžik.
Program Land Rover Winter Driving rozvíjí v praxi přesně ty dovednosti, které
potřebujete, abyste si mohli bez starostí užívat jízdu na sněhu a ledu. K dispozici
Vám budou speciálně pro Land Rover vybraní a s technologiemi Land Rover
obeznámení instruktoři Land Rover Experience. Pohádkově zimní krajina
se pro Vás stane tím nejlepším zkušebním místem a za pomoci moderních
technologií zážitkem bez vypjatých stresových chvil.
Akční zimní zábava a profesionální kurz bezpečné jízdy se zde setkávají
v jedinečné kombinaci!

SVĚTLÉ STRÁNKY ZIMY
SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ ČEKÁ JEN NA VÁS
Bez objížděk přímo k tréninku Land Rover Winter Driving
• Registrace a přihlášení přes Land Rover Experience Hotline Česká republika,
telefon: +420 732 310 000 nebo e-mail: experience@landrover.cz.
• Pozor, omezená kapacita skupiny! Maximální kapacita kurzu je omezena na 10 účastníků.
• Cena 7 600 Kč/osoba. V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestu a stravování.
Účastníkům programu Winter Driving je k dispozici pět vozů Land Rover (obsazenost
po dvou), vyhrazených speciálně pro tento účel. Pokud si přejete absolvovat trénink
se svým vlastním vozem Land Rover, oznamte to prosím při registraci!

KOMPLETNÍ PROGRAM PRO MAJITELE
VOZŮ LAND ROVER
A PRO VŠECHNY, KTEŘÍ BY SE JIMI CHTĚLI STÁT
7:45–8:00

Setkání v centru bezpečné jízdy ÖAMTC Teesdorf

8:00–8:15

Akreditace a podepsání prohlášení o zodpovědnosti a spoluúčasti na pojištění
v případě škodní události

8:15–9:00

Přejezd s vlastními vozy a vozy Land Rover Experience ÖAMTC do cca 70 km
vzdáleného zimního centra ÖAMTC Semmering am Stuhleck

9:00–10:00

Teoretická prezentace (technologie a komponenty Land Rover)

10:00–12:00

Aktivní jízdní část I (prohlédnutí okruhu a tras, slalom, projíždění zatáček a brzdění
s ohledem na zimní podmínky)

12:00–13:00

Pauza na oběd (oběd a nápoje nejsou součástí ceny kurzu)

13:00–16:00

Aktivní jízdní část II (brzdění a vyhýbání se překážkám, jízdní dynamika ve vyšších
rychlostech, optimální řízení na dynamickém okruhu, stoupání a klesání se stálým
pohonem – využití asistenta pro sjíždění prudkých svahů a rozjezd ve svahu)

16:00–17:00

Zakončení a převzetí certifikátu o absolvování kurzu a návrat zpět do místa
výjezdu – centra ÖAMTC Teesdorf

Změny v průběhu programu vyhrazeny!

NEJPOKROKOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE NA SNĚHU!
VAŠIMI TRÉNINKOVÝMI PARTNERY BUDE PĚT MODELŮ LAND ROVER
Technologie, na které se můžete spolehnout

Najděte svoji hranici – a překonejte ji!

Program Land Rover Experience, provozovaný rakouským automotoklubem
ÖAMTC FAHRTECHNIK, představuje jediný zimní trénink speciálně vyvinutý
pro vozy Land Rover se systémy TERRAIN RESPONSETM a TERRAIN RESPONSE® 2.
Zvláštní důraz je kladen na unikátní technologie značky Land Rover a jejich využití
pro jistou a bezpečnou jízdu v zimních podmínkách, a to vše pod dohledem
speciálně vyškolených instruktorů.

Speciálně vybudované středisko v Rakousku poskytuje ideální podmínky
pro naše tréninkové kurzy zimních jízd, v nichž je možné poznat své vlastní
limity i limity vozu a nevystavovat se přitom riziku. Slalom, sjíždění svahů,
brzdné manévry a řadu dalších řidičských cvičení můžete absolvovat s pěti
našimi modely, které Vám jsou k dispozici. Jsou to Freelander 2, Discovery 4,
Range Rover Sport, Range Rover a Range Rover Evoque.

• Jízda na sněhu a ledu s pohonem všech kol.

Během kurzu si můžete vyzkoušet všechny novinky modelového roku
2014 a objevit v sobě skutečného profesionála při jízdě na sněhu a ledu!

• Význam a použití elektronických systémů značky Land Rover, k nimž patří
mimo jiné DSC, HDC, ETC, GRC, Terrain ResponseTM a Terrain Response® 2.
• Optimální nastavení světlé výšky vozu a vzduchového odpružení.
• Optimální použití redukčních mezistupňů převodovky na silnici i v terénu.

LAND ROVER EXPERIENCE ČESKÁ REPUBLIKA

Hotline: +420 732 310 000

E-mail: experience@landrover.cz

www.landroverexperience.cz

