
 

Vezetéstechnikai tréning tájékoztató 

 

Tisztelt Látogatónk, 
 
Nagyon örülünk, hogy bennünket, a drivingcamp Hungary-t választotta vezetéstechnikai 
partnerének. Engedje meg, hogy az alábbiakban felhívjuk szíves figyelmét néhány fontos 
dologra a tréningen való részvételével kapcsolatban: 
 
 
Előkészület - Személyautó, Teherautó és Busz tréningek esetén 
 

 A járműnek közlekedésbiztonsági szempontból jó műszaki állapotban kell lennie 

 Kérjük, ellenőrizze járműve műszaki érvényességét, illetve jogosítványa érvényességét 

 Kérjük a guminyomásokat, illetve a jármű folyadékszintjeit ellenőrizni 

 Kérjük, érkezzen az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal 

 Legalább félig feltöltött üzemanyag-tartály szükséges 

 A jármű utas- és csomagterében nem lehet rögzítetlen tárgy 

 Kérjük, a vezetéshez optimális zárt cipő és időjárás álló öltözet viselésére 

 
Előkészület - Motorkerékpáros tréningek esetén 
 

 A járműnek közlekedésbiztonsági szempontból jó műszaki állapotban kell lennie 

 Kérjük, ellenőrizze járműve műszaki érvényességét, illetve jogosítványa érvényességét 

 Kérjük a guminyomásokat, illetve a motor folyadékszintjeit ellenőrizni 

 Kérjük, a tréningre érkezzen teli üzemanyag tartállyal 

 Bukósisak és motoros kesztyű viselete kötelező  

 Megfelelő motoros védőruházat és motoros cipő, vagy csizma viselete kötelező 

 Amennyiben a motorkerékpárja rendelkezik oldalkofferrel, hagyja felszerelve 

 
Érkezés a tréningre 
 
Kérjük, legkésőbb a tréning kezdete előtt 15 perccel megérkezni és a földszinti recepción, 
vagy a regisztrációs asztalnál regisztrálni szíveskedjen. 
 
Kísérő személyek 
 
A tréningen résztvevők kísérői az épületben óriási ablakfelületen keresztül tekinthetik meg a 
pályán történő munkát, amihez kényelmes ülő felületeket és szabad WiFi elérhetőséget 
biztosítunk.  
 
Az emeleten található, szintén a tanpályára panorámás bistro Moto éttermünk pedig az 
oktatás teljes időtartama alatt várja látogatóit, akár csak egy teraszon elkortyolgatott 
kávéról, akár egy finom ebédről legyen szó.  
 
Egyéb kérdések 
 
További kérdéseivel kapcsolatban, mint pl. részvételi feltételek, tréning időpontok 
módosítása, vagy biztosítási feltételek, tekintse meg honlapunkon a Használati feltételeinket:  
http://www.drivingcamp.hu/hu/hasznalati-feltetelek/ vagy kérjen további információkat 
kollégáinktól a +36 23 565 530 telefonszámon, vagy az office@drivingcamp.hu e-mail címen.    
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Megközelítés 
 
Címünk: H-2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1., GPS: É / 47.520881 K / 18.736919 
 
Budapest / M0 irányából: az M1 autópályán Bécs/Wien irányába a 27. sz. Zsámbék / 
Herceghalom kijáratnál kell letérni az autópályáról. A lehajtó után Zsámbék irányába kell 
balra kanyarodni, majd ezen az úton 2 km-t tovább haladva a bal oldalon érjük el a 
tanpályához vezető drivingcamp bekötőutat.  
 
Bécs / Győr irányából: az M1 autópályán Budapest irányába a 27. sz. Zsámbék / 
Herceghalom kijáratnál kell letérni az autópályáról az AGIP benzinkút után. A lehajtó után 
Zsámbék irányába kell balra kanyarodni, majd ezen az úton 2,4 km-t tovább haladva bal 
oldalon érjük el a tanpályához vezető drivingcamp bekötőutat.  
  
 

 


