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Jazda defensywna to innowacyjna technika jazdy która jest czymś więcej niż nauka najważniejszych zasad
prowadzenia samochodu oraz manualnymi zdolnościami kierowania pojazdem. Celem szkolenia z jazdy
defensywnej jest zminimalizowanie ryzyka kolizji poprzez techniki przewidywania niebezpiecznych zdrzeń
wywoływanych przez złe warunki drogowe oraz błędy pozostałych użytkowników dróg.
Szkolenie składa się z 3-ech etapów:

- jazda w ruchu miejskim z instruktorem jazdy, tzw. audyt bezpieczeństwa, nasz instruktor sprawdza sposób
jazdy kierującego
- wykład teoretyczny na temat najważniejszych technik jazdy defensywnej i zagrożeń w ruchu drogowym
- jazda w mieście z pracownikiem, który podczas jazdy zwraca uwagę na nieprawidłowe nawyki kursanta oraz
mówi jak wdrożyć założenia bezpiecznej jazdy 

Nie czujesz się bezpiecznie za kierownicą twojego samochodu? 
Nasz ośrodek zaprasza na szkolenia z bezpiecznej Jazdy, 
 podczas których nauczymy Cię prawidłowo ruszać i hamować, kontrolować poślizgi, 
i zwracać uwagę na czające się zagrożenia na drodze a także jak widzi
kierujący po wypiciu alkoholu. 
Ośrodek Doskonalenia Techniki jazdy Rajder to wyspecjalizowana kadra intruktorów.
Zapewniamy Państwu możliwość wybrania szkolenia według własnych wymagań. 
Nasz zespół instruktorów przeprowadzi szkolenie na profesjonalnym poziomie. 

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu:
- bezpiecznej i komfortowej jazdy, 
- techniki hamowania na prostych odcinkach i na zakrętach jezdni, 
- zapobiegania powstawaniu efektowi nadsterowności oraz podsterowności w samochodzie, 
- jazdy ekstremalnej na torze rajdowym, 
- jazdy ekonomicznej, 
- pomocy przedmedycznej, 

Dopuszczamy możliwość przyjazdu własnymi pojazdami lub skorzystania z naszej floty.
Zapraszamy na szkolenie z bezpiecznej jazdy.

Kategorie
Edukacja i nauka - Kursy i szkolenia
Motoryzacja i transport - Nauka jazdy
Według regionów - Kujawsko-pomorskie - Toruń
Według domeny - Net
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