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DOBRÝM ŘIDIČEM KROK ZA KROKEM
Předpokladem pro bezpečnou jízdu v nečekaných a kritických situacích je dostatek 
trpělivosti, řidičské zručnosti a především jízdních zkušeností, tedy dokonalá znalost 
vozidla i vlastních reakcí a schopností. Abychom podpořili a rozšířili Vaše řidičské 
dovednosti při řízení Vašeho nového vozu Land Rover, připravili jsme pro Vás zcela 
výjimečný trénink Land Rover Experience.

A JEŠTĚ O KROK DÁLE
V rámci tohoto programu budete mít možnost si pod vedením speciálně vyškolených 
instruktorů nacvičit pohotové jednání v nečekaných, až extrémních situacích. Kombinovaný 
výcvik v počtu max. 10 účastníků probíhá za pomoci nejmodernějších asistenčních systémů, 
jako jsou Terrain Response®, DSC, HDC a další, a to nejen na silnici, ale i v terénu.

Jednodenní tréninky probíhají ve třech testovacích centrech v České republice: Automotodrom 
Brno, Zkušební areál Tatra Kopřivnice a Autodrom Most. Kontaktujte centrum Land Rover 
Experience a rezervujte si svůj termín již dnes. Těšíme se na Vaši účast!

Land Rover Experience Training 
1 den, 6 500 Kč vč. DPH*
S vlastním vozem

* Tento poukaz na jednodenní trénink zdarma nabízíme všem majitelům nového vozu Land Rover zakoupeného po 1. 1. 2014. 
Ostatní řidiči si mohou tento trénink zakoupit v centru Land Rover Experience, viz kontaktní údaje na zadní straně tohoto letáku.



nAŠE vozY JSou nA ExtrÉMnÍ 
PoDMÍnkY PŘIPrAvEnY.
A VY?
Automobil vyrobený tak, aby dojel dál než ostatní, potřebuje řidiče, který
ve složité situaci zareaguje rychle a správně. Právě tyto schopnosti rozvinete
v jednotlivých kurzech Land Rover Experience.



Land Rover Winter Driving
1 den, 7 500 Kč vč. DPH
Vůz Land Rover k zapůjčení

Sníh a led patří v našich zeměpisných šířkách k nejnáročnějším 
povrchům. Přivítejte zimu a s ní i drsné podmínky na silnicích 
se suverénním úsměvem. Ve speciálních zimních střediscích 
se naučíte dokonale ovládat automobil na zmrzlém 
a zasněženém povrchu. 

Drive & Fly
1 den, 16 000 Kč vč. DPH
Vůz Land Rover a vrtulník v ceně

Čistý adrenalin! Dopoledne vyrazíte prozkoumat hranice 
možností ve vozech Land Rover, odpoledne si podmaníte 
vzdušný prostor jako kopilot vrtulníku. Ideální dárek nejen 
pro ty, kteří chodí s hlavou v oblacích. 



ExkurzE 
v továrnách

Navštivte britské výrobní závody 
Land Roveru, kde se píše historie 
automobilového průmyslu.

V Gaydonu se setkává minulost 
s budoucností. Na dohled od 
designérského a konstrukčního 
střediska Land Roveru se nachází 
Heritage Motor Centre, největší 
sbírka klasických a historických 
automobilů na světě.

V Solihullu můžete sledovat 
celý výrobní proces od technicky 
vyspělých linek, na nichž vznikají 
stejně vyspělé automobily, až po 
speciální terénní dráhu, kde se 
hotové produkty testují v těch 
nejnáročnějších podmínkách. 

V Halewoodu Vás čeká informacemi 
nabitá prohlídka továrny, v níž se 
vyrábí Range Rover Evoque.

Bližší informace a rezervační 
formulář naleznete na 
landrover.com/experience.



Geny Land Roveru, v nichž se touha po dobrodružství mísí s tradičním automobilovým 
řemeslem, které bylo během generací dovedeno k dokonalosti, nastavují odjakživa 
nové standardy. Také ve vozech nového modelového roku dál hrdě doutná jiskra, která 
probudila značku k životu. Psal se rok 1948, když Maurice Wilks, šéfkonstruktér značky 
Rover, udělal z nouze ctnost a z hliníkových dílů po britské armádě, nezdolného 
motoru a žebřinového rámu sestavil automobil s pohonem všech kol. Tak spatřil
světlo světa první Land Rover. Pro svou všestrannost a odolnost si nový vůz rychle 
získal věhlas. Civilní, humanitární a vojenské mise do nejodlehlejších koutů světa 
učinily z Land Roveru živoucí legendu. Krátce řečeno, již od svého prvního dne psal 
Land Rover historii.

Land Rover disponuje know-how nejen ve výrobě nejlepších terénních vozů. Naši 
experti rovněž vědí, jak s vozem Land Rover optimálně zacházet. Získání zkušeností 
s řízením nejlepších terénních vozů je v případě Land Roveru úzce spjato s praktickou 
jízdou. Při zakoupení nového vozu Land Rover každý majitel automaticky získá poukaz 
na bezplatný jednodenní trénink v rámci programu Land Rover Experience. 

Podrobnosti nabídky najdete uvnitř tohoto letáku nebo přímo kontaktujte centrum 
Land Rover Experience. 

LAnD rovEr ExPErIEncE
STRUČNÁ HISTORIE
A DOBRODRUŽSTVÍ
JIŽ VÍCE NEŽ 65 LET

LAND ROVER EXPERIENCE
Petr Polanecký
Na Úlehli 18
141 00  Praha 4
Česká republika
Hotline: +420 732 310 000
E-mail: experience@landrover.cz


