ESCOLA DE CONDUCCIÓ
TURISMES
CONDUCCIÓ SEGURA PERSONAL– Ref. CS_Pers
DESCRIPCIÓ

Cursos per a una o dues persones amb el cotxe de l'alumne o de l'escola per aprendre
a controlar el vehicle davant les situacions de risc més bàsiques així com aprendre les
nocions principals de conducció segura, amb programes ajustat a les necessitats i
nivell de cada persona.

PÚBLIC

Conductors en general que vulguin millorar la seguretat al volant.

CONTINGUT

A mode orientatiu, suggerim el següent programa:
Benvinguda i emplenament d'assegurances
Riscos en la conducció i factors (curs 8 hores)
Posició de conducció: Ergonomia i seguretat
Habilitat al volant i anticipació: Eslàlom
Sistemes electrònics de seguretat: ABS, TCP i ESP
Frenades d'emergència en recta lliscant
Causes i tipus de derrapatges
Control del sobreviratge i contravolant
Ordre en la conducció i control de inèrcies - (curs 8 hores)
Trajectòries de seguretat - (curs 8 hores)
Simulador de bolcada: Protocol d'actuació en cas d'accident -(curs 8 hores)
Conclusions i lliurament de diplomes

DURACIÓ

Mitja jornada (4 h)
Una jornada (8h)

PLACES

Una o dues persones.

REQUISITS

Carnet de conduir B en vigor.

INSTAL·LACIONS

Circuit Escola FAST al Parcmotor Castellolí (Barcelona).

VEHICLES

Vehicles SEAT d'última generació equipats amb desconnectadors de sistemes (ABS,
ASR, ESP).

PREU

Curs de 4h per a 1 persona: 420eur+IVA (380eur+IVA amb cotxe de l’alumne)
Curs de 4h per a 2 persones: 640eur+IVA (560eur+IVA amb cotxe de l’alumne)
Curs de 8h per a 1 persona: 620eur+IVA (560eur+IVA amb cotxe de l’alumne)
Curs de 8h per a 2 persones: 840eur+IVA (720eur+IVA amb cotxe de l’alumne)

INCLOU

- Ús pistes i instal·lacions Circuit Escola
- Ús vehicles escola (1 per persona)
- Instructors professionals
- Dinar a restaurant (curs 8 hores)
- Assegurança accidents personal
- Diploma assistència

RESERVES

A la web www.fastparcmotor.com en l'apartat de Reserves escollint el curs i la data
desitjada.
Un cop enviada la sol·licitud ens posarem en contacte amb vostè per veure dates i
comentar detalls.
Aquesta informació pot estar subjecta a canvis d'última hora.

