Postavite izkušnje
na preizkušnjo!

(Do)živite več!
Izberite AMZS Center varne
vožnje na Vranskem:

Vožnja z motorjem je lahko super doživetje,
a le če gre vse po planu. Zato je pomembno,
da znamo motoristi poskrbeti sami zase. Kako
predvidevati nastanek kritične situacije, kako
reagirati v takem primeru, kako lahko sami
zmanjšamo možnost nastanka kritične situacije
in še mnogo drugega vas naučimo na programu
varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne
vožnje na Vranskem. Pridite na Vransko in
postanite del več tisoč glave družine motoristov,
ki jim je mar za svojo varnost.

99 %

UDELEŽENCEV priznava, da so
na programih varne vožnje
na Vranskem pridobili nova,
nepogrešljiva ZNANJA

93 %

Vojko Safran, AMZS inštruktor varne vožnje

SPOZNAVANJE SPOSOBNOSTI
obvladovanja vozila v varnem okolju
URJENJE PRAVILNIH REAKCIJ v nevarnih
situacijah v prometu
ZAVEZNIK vaše varnosti
1 kava manj na dan za VARNOST

4.000

žrtev prometnih nesreč med motoristi v Evropski
uniji v letu 2016 v lanskem letu

22

motoristov je
umrlo v Sloveniji
v lanskem letu

90 %

9 OD 10 UMRLIH MOTORISTOV
JE SAMIH POVZROČILO
PROMETNO NESREČO

bi AMZS Center varne
vožnje na Vranskem
priporočilo prijateljem
in znancem

Za mano je približno 40 let in 300 tisoč
prevoženih kilometrov z motorjem. Kar nekaj let
sem razmišljal o udeležbi na tečaju varne vožnje
za motoriste in ko sem se tečaja tudi udeležil,
sem spoznal kar precej novih stvari. Vsakemu
motoristi bi priporočil udeležbo na takem tečaju,
saj bikerji ne smemo biti polni sami sebe in si
je potrebno priznati, da ne poznamo vsega. Ko
pride do kritične situacije je malo frajerjev, ki
znajo pravilno reagirati in zato je udeležba na
tečaju varne vožnje zelo priporočljiva.
Zvone Šeruga, svetovni popotnik, novinar in fotograf

S pravimi prijatelji do
VARNEGA VOZNIKA.

programov dodatnega
izobraževanja za motoriste,
ki so prilagojeni predhodnemu
znanju in potrebam voznikov.
INTENZIVNI TEČAJ
Namenjen je voznikom motornih koles ne
glede na vozniške izkušnje.
OGREVALNI TEČAJ
Zgoščena ponovitev elementov varne vožnje
tako v teoriji, kot tudi v praksi pred sezono.

Darilne kartice za
varen vsakdan
Presenetite z darilom

,
ki bo poskrbelo za nepozabno izkušnjo, ki bo
še dolgo odmevala v srcu in mislih.

na voljo v vseh
enotah amzs.

NADALJEVALNI TEČAJ
Zahtevnejši tečaj za voznike, ki od sebe in
svojega motornega kolesa pričakujete več.
TRIAL
Vadba za obvladovanje ravnotežja ter
usklajenega dela z ročicami sklopke, zavor
in plina.
VARNO NA CESTI
Program se posveča odnosu motorista do
uporabe motornega kolesa ter njegove
udeležbe v različnih prometnih okoljih in v
različnih vremenskih razmerah. Osvojeno
znanje s tečaja na poligonu (veščin
upravljanja, vodenja in obvladovanja
motocikla ter drugih veščin varne vožnje) se
tako prenese v vsakdanjo vožnjo in udeležbo
v prometu.
TEČAJ VARNE VOŽNJE S SOPOTNIKOM
Intenzivni tečaj varne vožnje, kjer je pri
izvajanju tečaja prisoten tudi sopotnik.
INDIVIDUALNI TRENING
Tečaj namenjen izboljšanju kakšnega izmed
elementov varne vožnje, kjer se inštruktor
posveti le vam in zaželene vaje prilagodi
vašim potrebam.
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