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Jazda defensywna to innowacyjna forma szkolenia kierowców to znacznie więcej nauka najważniejszych
zasad prowadzenia samochodu oraz mechanicznymi umiejętnościami kierowania samochodem czy motorem.
Celem kursu jazdy defensywnej jest zminimalizowanie ryzyka kolizji poprzez świadome unikanie
niebezpiecznych sytuacji powodowanych przez niedogodne warunki drogowe oraz wykroczenia pozostałych
kierowców.
Kurs obejmuje trzy etapy:

- jazda w mieście z instruktorem techniki jazdy, tzw. audyt bezpieczeństwa, nasz pracownik ocenia sposób
prowadzenia pojazdu
- wykład z teorii na temat podstawowych technik jazdy defensywnej i ryzyka w ruchu drogowym
- jazda w ruchu miejskim z naszym pracownikiem, który tym razem koryguje złe manewry kierującego oraz
pomaga stosować techniki jazdy 

Nie czujesz się bezpiecznie za kierownicą samochodu? 
Zapraszamy na szkolenia z bezpiecznej Jazdy, 
 na których można się nauczyć płynnie ruszać i hamować, kontrolować poślizgi, 
oraz zauważać możliwe zagrożenia na drodze a także jak widzi
kierujący po wypiciu alkoholu. 
Nasz ośrodek szkoleniowy to wyspecjalizowana kadra intruktorów.
Dajemy Wam możliwość zaprojektowania szkolenia według indywidualnych oczekiwań. 
Grupa instruktorów poprowadzi kurs na profesjonalnym poziomie. 

Proponujemy Państwu szkolenie z dziedziny:
- bezpieczeństwa i komfortu jazdy, 
- techniki hamowania na prostych odcinkach jak i na łuku drogi, 
- zapobiegania powstawaniu zjawiska nadsterowności lub podsterowności w aucie, 
- technik jazdy sportowej na torze rajdowym, 
- jazdy ekonomicznej, 
- pomocy przedmedycznej, 

Dajemy możliwość szkolenia własnymi pojazdami lub wynajęcia naszej floty pojazdów.
Zapraszamy na szkolenia z bezpiecznej jazdy.
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