Mercedes-Benz
Driving Program

Zimné jazdy vo Švédsku ( 3 dni)

Mercedes – Benz Onroad

Atraktívne zimné jazdy na zamrznutom jazere asi 150 km južne od polárneho kruhu s atraktívnym programom.
K dispozícii je niekoľko typov tréningov.

Základný tréning ( 3 dni )
08.02. – 10.02. 2017
27.02. – 01.03. 2017
Cena za osobu: 2.650,- Eur*

Nadstavbový tréning ( 4 / 5 dní )
13.01. – 16.01.2017
03.02. – 06.02.2017
20.01. – 23.01.2017
10.02. - 13.02.2017
27.01. – 30.01.2017
17.02. – 20.02.2017
30.01. – 03.02.2017
24.02. – 27.02.2017
Cena za osobu: 3.650,- Eur* ( 4dni )
4.050,- Eur* ( 5 dní )
Športové dobrodružstvo ( 5 dní )

20.02. – 24.02.2017

Cena za osobu: 4.490,-Eur*
Pozn.: Programy sú vedené v nemeckom jazyku - vyžaduje sa jeho výborná znalosť!.
Pre skupiny ( 10 osôb ) je možné zabezpečiť anglicky hovoriaceho inštruktora.

Mercedes – Benz On road

Zimný tréning v Saalfelden, Rakúsko
Zimný tréning v profesionálnom tréningovom centre v prekrásnom prostredí rakúskych Álp, asi 65 km juhozápadne
od Salzburgu. Jazda na tratiach tréningového centra i na špeciálne upravených tratiach ( ľad, sneh ).
Základný tréning ( 1 deň )
14.01.2017 / 20.01.2017 / 23.01.2017

cena za osobu: 625Eur
Nadstavbový tréning ( 2 dni )
15.01. – 16.01.2017 / 16.01. – 17.01.2017
18.01. – 19.01.2017 / 21.01. – 22.01.2017
cena za osobu: 1.655Eur
Pozn.: Program je vedený v nemeckom jazyku - vyžaduje sa jeho výborná znalosť!.
Pre skupiny ( 10 osôb ) je možné zabezpečiť anglicky hovoriaceho inštruktora.

AMG Driving Academy

AMG Winter Sporting Basic ( 1,5 dňa )
AMG jazdy v neďalekom Rakúsku,
pri malebnom mestečku St. Michael na tratiach Lungauringu
Termíny:
Február 2017

Cena za osobu: na vyžiadanie

AMG Driving Academy

AMG Winter Sporting Advanced ( 4 dni )
Nikde inde si nemôžete lepšie natrénovať a úspešne zdokonaliť svoje vodičské schopnosti ako na ľade a snehu - tam
kde je zima najtuhšia – blízko polárneho kruhu. Špeciálne pripravený program obohatený o jazdu v AMG „Ice Taxi“ či
možnosť vydať sa na úžasnú túru na snežných skútroch je tu pre všetkých, ktorí chcú zažiť niečo mimoriadne.

Termíny:
20.01. – 23.01.2017 ( slovenská skupina )
27.01. – 30.01.2017
10.02. – 13.02.2017
17.02. – 20.02.2017
03.03. – 06.03.2017

Cena za osobu: 4.100,- Eur
Cena zahŕňa: 3x ubytovanie, plnú penziu vrátane nápojov, zapožičanie AMG vozidiel ( obsadené 2 osobami),
transfer na/z letiska Arvidsjaur
Cena nezahŕňa letenku, cestovné poistenie.
Možnosť účasti doprovodnej osoby za poplatok 1.350,- Eur

AMG Driving Academy

AMG Winter Sporting Pro ( 5 dni )
Pre všetkých, ktorí absolvovali AMG Winter Sporting vo Švédsku je určená nadstavba tohto programu –
AMG Winterporting Pro - jedinečná kombinácia exkluzivity a profesionality. Individuálny tréning v skupine
maximálne 12 účastníkov, individuálny coaching, pestrý program a obsadenie vozidiel vždy len jedným
účastníkom.
Termíny:
16.01. – 20.01.2017
13.02. – 17.02.2017
13.03. – 17.03.2017
Cena za osobu: 5.800,- Eur
Cena zahŕňa: 4x ubytovanie, plnú penziu vrátane nápojov, zapožičanie AMG vozidiel ( obsadené 1 osobou),
transfer na/z letiska Arvidsjaur
Cena nezahŕňa letenku, cestovné poistenie.
Možnosť účasti doprovodnej osoby za poplatok 1.350,- Eur

AMG Driving Academy
V rámci programov AMG Driving Academy máte možnosť vybrať si spomedzi množstva programov, ktorých
obsahom je predovšetkým tréning na okruhoch s mnohými zaujímavými sprievodnými akciami

Základný tréning
SACHSENRING, Nemecko
NURBURGRING , Nemecko
Bilster Berg Drive Resort, Nemecko

Nadstavbový tréning
Bilster Berg Drive Resort, Nemecko
NURBURGRING Nordschleife, Nemecko
SPA-FRANCORCHAMPS , Belgicko
PORTIMAO, Portugalsko

Pro Training
NURBURGRING , Nemecko
PORTIMAO, Portugalsko
Termíny a ceny na vyžiadanie.

Mercedes – Benz Offroad

Off-road tréning - leto
Základný tréning ( 1 deň )

Biberach, Nemecko

17.09.2016

Cena za osobu: 510,- Eur

Nadstavbový tréning ( 1 deň ) Biberach, Nemecko

18.09.2016

Cena za osobu: 520,- Eur

G Class - základný tréning ( 1 deň ) Biberach, Nemecko

25.09.2016

Cena za osobu: 520,- Eur

G Class - extreme tréning ( 2 dni ) Biberach, Nemecko

22.10. – 23.10.2016 Cena za osobu: 1.030,- Eur

Základný tréning ( 1 deň ) Kitzbühel, Rakúsko

17.09.2016

Cena za osobu: 385,- Eur

Nadstavbový tréning ( 1 deň ) Biberach, Nemecko

18.09.2016

Cena za osobu: 520,- Eur

Pozn.: Program je vedený v nemeckom jazyku - vyžaduje sa jeho výborná znalosť!.
Pre skupiny ( 10 osôb ) je možné zabezpečiť anglicky hovoriaceho inštruktora

Mercedes – Benz Offroad

Off-road tréning – zima
Jazda na strmých svahoch, na zľadovateľom či zasneženom teréne v prekrásnom prostredí rakúskych Álp.
Pri 2-dňovom pobyte možnosť voľby medzi balíkom Ski alebo Wellness
Základný tréning ( 1 deň ) – Kitzbühel

08.01.2017
15.01.2017
22.01.2017
29.01.2017

05.02.2017
12.02.2017
19.02.2017
26.02.2017

Cena za osobu: 385 Eur

Nadstavbový tréning ( 2 dni ) - Kitzbühel
13.01. – 15.01.2017
27.01. – 29.01.2017
10.02. – 12.02.2017
Cena za osobu: 1.345 Eur
Pozn.: Program je vedený v nemeckom jazyku - vyžaduje sa jeho výborná znalosť!.
Pre skupiny ( 10 osôb ) je možné zabezpečiť anglicky hovoriaceho inštruktora.

Mercedes – Benz Offroad
Global Experience ( 42 dní )
V rámci Global Experience máte možnosť absolvovať každý rok jednu etapu Off-Road dobrodružstva. Etapy
sú časovo optimálne prispôsobene regiónu, v ktorom sa konajú. Na najbližších 5 rokov pre Vás
Mercedes.-Benz pripravil tieto etapy:







2014
2015
2016
2017
2018

Európa a Ázia
Austrália
Severná Amerika
Južná Amerika
Afrika a Európa

z Nemecka do Vietnamu
z Darwinu po Melbourne
z Aljašky do Hondurasu
z Venezuely na súostrovie Ohňová zem
z Kapského mesta do Nemecka

Cena a termín: na vyžiadanie

Kurzy bezpečnej jazdy

Mercedes - Benz Tréning

Počas kurzu si vyskúšate jazdu v prudkých zákrutách, na mokrej či zľadovatelej vozovke, vyhýbanie sa náhlym prekážkam
na vozovke ( tzv. vodné steny ) alebo zvládnutie šmyku vyvolaného dynamickou platňou zabudovanou vo vozovke.

Typy kurzov ( 1 deň - slovenský inštruktor )):





Kurz bezpečnej jazdy – základný, nadstavbový, racing
Kurz bezpečnej jazdy pre motocykle – štandart, profi
Kurzy off - road
Kurz bezpečnej jazdy – nákladné vozidlá
Termíny: celoročne

Miesto konania: Driving Academy, Orechová Potôň
Pre skupiny ( min. 10 osôb ) možnosť dohodnúť aj termíny podľa individuálnej požiadavky.

Zľava na kurzy bezpečnej jazdy pre všetkých držiteľov kreditnej karty MercedesCard!
Viac informácii na www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo na tel. čísle: 0918 500 114.

www.mercedes-benz.sk

www.treningovejazdy.sk

F1 - Mercedes-Benz Hospitality
Pre nadšencov okruhov F1 ponúkame možnosť objednávky VIP vstupeniek na okruhy F1
Mercedes-Benz VIP Club

Paddock Club

Miesta na tribúne
Catering
Živé prenosy z celého okruhu na monitoroch

Prvotriedne miesta na terase alebo tribúne
Catering
Pit Walk ( prehliadka boxov vo vymedzenom
čase )
Živé prenosy z celého okruhu na monitoroch
Interview s členmi MERCEDES GP
PETRONAS
FORMULA ONETM TEAM
VIP Paddock Club parkovacie miesta

Vstup do „Hospitality“ priestorov
Pit Walk ( prehliadka boxov vo vymedzenom čase )
Parkovacie miesto
Cena od 1.495,- Eur

Cena od 3.800,- Eur

Služby, poskytované v rámci horeuvedených balíkov sa môžu odlišovať v závislosti od miesta pretekov.

Poznámka: Ceny označené hviezdičkou ( programy s leteckou dopravou ) sú kalkulované pre odlety z Nemecka. V prípade
záujmu a možnosti na požiadavku klienta zabezpečíme i letenky s iným odletovým miestom. Programy prebiehajú pod
vedením anglicky alebo nemecky hovoriacich inštruktorov ( ak nie je uvedené inak ).
Kapacita miest je obmedzená, preto v prípade záujmu nás prosím kontaktujte pre overenie voľných miest.
Zmena programov a termínov vyhradená! V prípade nedostatočného počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na
zmenu alebo zrušenie termínu.
Kompletnú ponuku programov nájdete aj na webstránkach:
www.mercedes-benz-events.com
www.mercedes-amg.com/driving-academy
Kontakt:
Motor-Car Bratislava, s.r.o.
zastúpenie značiek Mercedes-Benz, Jeep, Lancia, Honda, Kia a smart

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Andrea Pontikis
Tel: +421 918 500 114
+421 2 4929 4418
Fax: +421 2 4929 4929
E-mail: a.pontikis@motor-car.sk
www.mercedes-benz.sk

www.motor-car.sk

www.treningovejazdy.sk

