LAND ROVER EXPERIENCE
ZKUŠENOST NA DRUHOU

Operated by

DOBRÝM ŘIDIČEM KROK ZA KROKEM

Pro řidiče vozů Land Rover začíná požitek z jízdy tam, kde končí silnice.
Bezpečnost jízdy v nečekaných a kritických situacích vyžaduje od dobrého řidiče dostatek trpělivosti, umu a především jízdních
zkušeností, tedy dokonalou znalost vozidla i sebe samotného. Abychom podpořili a rozšířili Vaše řidičské dovednosti při řízení
Vašeho nového vozu Land Rover, připravili jsme pro Vás zcela výjimečný trénink Land Rover Experience.
Se speciálně vyškolenými instruktory budete mít v rámci tohoto programu možnost nacvičit si pohotové jednání v neočekávaných
až extrémních situacích, a to v počtu max. 10 účastníků. Kombinovaný nácvik probíhá nejen na silnici, ale i v terénu, a to za pomoci
nejmodernějších asistenčních systémů, jako jsou TERRAIN RESPONSE™, DSC, HDC a další. „Krok za krokem“ tak můžete
zdokonalovat své řidičské schopnosti při řešení náhlých situací i sehranost s vlastním vozem.*

* Platí pro vozy zakoupené po 1. 1. 2012.

A JEŠTĚ O KROK DÁLE

V rámci Land Rover Experience si na vlastní kůži
vyzkoušíte chování svého vozu v kritických situacích.
Na silnici:

V terénu:

- nastavení optimální polohy sedadla a správné držení volantu

- práce pneumatik a správné používání 4x4 pro dokonalý záběr

- nouzové brzdění s pomocí i bez pomoci ABS na různých typech povrchů

- jízda v různých typech terénu, např. v písku, blátě, štěrku a vodních brodech

- úhybné manévry

- jízda po nezpevněném podkladu na strmých svazích

- projíždění zatáček a optimální řízení vozu na dynamickém okruhu

- jízda v nakloněné poloze, ve vyjetých kolejích, křížení

- zvládání smyku, kontrola řízení

- vyprošťování terénních vozidel pomocí vhodných prostředků

OBJEVTE HRANICI SVÝCH MOŽNOSTÍ!
V rámci Land Rover Experience „1 DEN DOBRODRUŽSTVÍ ZDARMA“ nabízíme všem majitelům nového vozu Land Rover poukaz na jednodenní
trénink v hodnotě cca 6 500 Kč zdarma. Ostatní řidiči si mohou tento trénink zakoupit v Land Rover Experience centru na níže uvedené adrese.
Podrobné informace o programu, termínech a místech konání akce Vám poskytne Váš nejbližší Land Rover partner.
Obrátit se můžete také přímo na centrum Land Rover Experience na adrese:

LAND ROVER EXPERIENCE

Na Úlehli 18
141 00 Praha 4
Česká republika
Land Rover Experience Hotline: +420 732 310 000
e-mail: experience@landrover.cz

