
MERCEDES-BENZ SAFETY EXPERIENCE 2020



O NAS
Zawodowo przelewamy naszą pasję do motoryzacji na biznes naszych klientów wspierając ich w poprawie bezpieczeństwa i motywacji 
kadry, wzroście sprzedaży i optymalizacji kosztów. 

działamy na rzecz poprawy świadomości i umiejętności naszych klientów podczas zajęć z doskonalenia techniki jazdy na 
profesjonalnych obiektach szkoleniowych  

podnosimy kompetencje sprzedażowe handlowców w firmach motoryzacyjnych poprzez autorskie programy instruktażowe  

wdrażamy strategie marketingowe naszych klientów motoryzacyjnych przeprowadzając prezentacje dla różnych grup odbiorców (klienci, 
dealerzy, dziennikarze)  

podnosimy motywację pracowników podczas energetyzujących i pożytecznych zarazem imprez integracyjnych z motywem 
motoryzacyjnym  

nasza obsługa jest kompleksowa (od stworzenia konceptu poprzez logistykę obiektowo- hotelową do koordynacji na miejscu) i zawsze 
krojona pod indywidualne potrzeby klienta 

   nasza kadra opiera się na licencjonowanych instruktorach techniki jazdy, instruktora jazdy sportowej , ale przede wszystkim wywodzimy 
się ze sportów motorowych, większość instruktorów jest wielokrotnymi mistrzami Polski i Europy w rajdach i wyścigach 

   wspieramy markę Mercedes-Benz od kilku lat  w projektach takich jak:

  Mercedes-Benz SAFETY EXPERIENCE w sezonach 2017, 2018, 2019 - stworzenie i realizacja programu MB SE
  AMG Performance Tour w sezonach 2017, 2018, 2019 
  G - Klass Experience 2016, 2017
  4Matic Wintter Tour 2017, 2018, 2019
  Mercedes Benz Global Training  2018, 2019 wsparcie trenerskie ( trzech certyfikowanych trenerów Mercedes-Benz)
  Projekty wsparcia jazd testowych i organizacji imprez dla klientów większości dealerów Mercedes-Benz w Polsce

 



PRZEMEK BOSEK 

- certyfikowany instruktor MB 
- pilot rajdowy 
- mistrz Polski RSMP 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE 

KAROL JUCHNIEWICZ 

- instruktor jazdy sportowej 
- dziennikarz motoryzacyjny 
- instruktor MB SE

BŁAŻEJ LIPIŃSKI 

- certyfikowany instruktor MB 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE 
- instruktor doskonalenia 

techniki jazdy

PROPONOWANI INSTRUKTORZY MB SE



PROPONOWANI INSTRUKTORZY MB SE

MICHAŁ JUCEWICZ 

- pilot rajdowy 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE

PIOTR BIAŁOWĄS 

- pilot rajdowy 
- wielokrotny mistrz Polski RSMP 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE

TOMEK PUCZ 

- pilot rajdowy 
- wielokrotny mistrz Polski RSMP 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE



PROPONOWANI INSTRUKTORZY MB SE

ARTUR NATKANIEC 

- pilot rajdowy 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE

ROBERT HUNDLA 

- pilot rajdowy 
- wielokrotny mistrz Polski RSMP 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE

ŁUKASZ SZTERLEJA 

- kierowca rajdowy 
- wielokrotny mistrz Polski RSMP 
- instruktor jazdy sportowej 
- instruktor MB SE



HARMONOGRAM CZASOWY

9:15 - 9:45 Przyjazd, podział na grupy, wprowadzenie do zajęć

9:45 - 10:20 Powitanie, wykład teoretyczny - sala wykładowa

10:20 - 10:30 Przerwa kawowa

10:30 - 11:45 Zajęcia w podgrupach na każdym z 4 stanowisk 

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:15 Zajęcia w podgrupach na każdym z 4 stanowisk

13:15 - 14:00 Lunch - foyer

14:00 - 15:15 Zajęcia w podgrupach na każdym z 4 stanowisk

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa

15:30 - 16:45 Zajęcia w podgrupach na każdym z 4 stanowisk

16:45 - 17:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów oraz nagród



SCHEMAT SZKOLENIA

HAMOWANIE 
AWARYJNE SYSTEMY JEZDNE SYSTEMY 

BEZPIECZEŃSTWA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

ROZDANIE NAGRÓD, CERTYFIKATÓW

EQ POWER TOUR

SYSTEMY JEZDNE

LUNCH

SYSTEMY 
BEZPIECZEŃSTWA

EQ POWER TOUR

SYSTEMY 
BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY 
BEZPIECZEŃSTWA

EQ POWER TOUR

EQ POWER TOUR

SYSTEMY JEZDNE

SYSTEMY JEZDNE

HAMOWANIE 
AWARYJNE

HAMOWANIE 
AWARYJNE

HAMOWANIE 
AWARYJNE

PRZYJAZD, LEKKIE ŚNIADANIE, PODZIAŁ NA GRUPY



WYKŁAD OTWIERAJĄCY
masa i środek ciężkości samochodu

systemy czynne i  bierne wpływające na bezpieczeństwo

nadsterowność

podsterowność

balans środkiem ciężkości

techniki hamowania awaryjnego

technika skrętu

przewidywanie i unikanie zagrożeń na drodze

omówienie działania systemu ESP

omówienie działania systemu ABS

omówienie prawidłowej pozycji za kierownicą

poprawna pozycja a zmęczenie 

wpływ stylu jazdy na bezpieczeństwo

obserwacja drogi oraz przewidywanie zagrożeń i ich ocena

dobór odpowiedniej prędkości oraz jej wpływ na czas dotarcia do celu



SYSTEMY JEZDNE
systemy bezpieczeństwa w samochodach Mercedes-Benz

systemy czynne i  bierne wpływające na bezpieczeństwo

nadsterowność

podsterowność

balans środkiem ciężkości

techniki hamowania awaryjnego

technika skrętu

przewidywanie i unikanie zagrożeń na drodze

omówienie prawidłowej pozycji za kierownicą

poprawna pozycja a zmęczenie 

wpływ stylu jazdy na bezpieczeństwo

obserwacja drogi oraz przewidywanie zagrożeń i ich ocena

dobór odpowiedniej prędkości oraz jej wpływ na czas dotarcia do celu



HAMOWANIE AWARYJNE
omówienie działania nowoczesnych systemów wspomagających hamowanie (ABS, EBD, BAS)

techniki hamowania awaryjnego

przyswojenie 5 zasad gwarantujących efektywność hamowania awaryjnego

test „linii” – nauka efektywnego skrętu awaryjnego, szosowego i  manewrowego

metody wczesnego wyboru drogi omijania przeszkody oraz powrotu na pożądany tor jazdy 

zagrożenia wynikające z niepożądanego przesunięcia mas w hamującym samochodzie

kształtowanie prawidłowej reakcji ruchowej podczas omijania przeszkody połączonej z awaryjnym 

hamowaniem

prezentacja różnicy prędkości  i jej wpływu na drogę hamowania (akcja społeczna „10 km/h mniej 

ratuje życie”)

balans środkiem ciężkości



SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

omówienie działania nowoczesnych systemów wspomagających utrzymanie stabilności (ESP)

ćwiczenia na płycie poślizgowej z szarpakiem - urządzeniem wywołującym niespodziewany poślizg

Wprowadzanie auta w poślizg nadsterowny i podsterowny

prawidłowe operowanie kierownicą oraz działania związane z gazem i hamulcem w trakcie poślizgu

praktyczne ćwiczenia mające na celu naukę opanowania poślizgów nadsterownych z 

wykorzystaniem płyty poślizgowej okrągłej

balans środkiem ciężkości

DRIVEPILOT

PRE-SAFE

PRE-SAFE PLUS



EQ POWER TOUR

Wprowadzenie do świata elektromobilności

Przedstawienie produktów z rodziny EQ POWER oraz samochodu EQC

Trasa wiodąca drogami dającym możliwość poznania palety EQ Power i EQC

Omówienie działania nowoczesnych systemów wspomagających kierowce

Omówienie działania nowoczesnych systemów wspomagających bezpieczeństwo

Długość trasy około 35 km

Czas jazdy 60 min

Trasa uprzednio przygotowana przez instruktorów DA przebiegająca po drogach 

publicznych

Na trasie bezpieczne punkty zmian pomiędzy samochodami

Dwóch instruktorów

Na bezpieczeństwem oraz poprawnością  przejazdu czuwa instruktor DA w samochodzie 

pilocie nadający tempo i kierunek jazdy

W każdym samochodzie łączność radiowa



TOR BEDNARY - POBIEDZISKA
TOR SZKOLENIOWO - TESTOWY

SZARPAK
PŁYTA OKRĄGŁA
DWIE PŁYTY PROSTOKĄTNE
GÓRKA Z PŁYTĄ POŚLIZGOWĄ
KURTYNY WODNE
SUCHE PRZESZKODY DYNAMICZNE

DWIE SALE KONFERENCYJNE Z ZAPLECZEM MULTIMEDIALNYM
DWA GARAŻE
RESTAURACJA
FOYE
RECEPCJA
PARKING 



TOR BEDNARY - POBIEDZISKA

TOR BEDANRY
Bednary 17
62-010 Pobiedziska

GPS:
52°31'56.5"N 17°12’48.6"E 
52.532362, 17.213511 

W razie problemów z  
dojazdem - dzwoń: 
tel. 501 653 345 



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - COVID-19
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA DLA KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW

2 x MASECZKA
2 x RĘKAWICZKI
1 x ŻEL DO DEZYNFEKCJI 50 ML

OZONOWANIE SAMOCHODÓW SZKOLENIOWYCH PO KAŻDYM DNIU SZKOLENIOWYM
DEZYNFEKCJA KLAMEK, KIEROWNICY, PRZEŁĄCZNIKÓW PO KAŻDEJ ZMIANIE GRUP
INSTRUKTORZY PRACUJĄ W MASECZKACH ORAZ RĘKAWICZKACH
PŁYNY DO DEZYNFEKCJI  W PUNKTACH NA TORZE, FOYE, TOALETACH
JEDEN INSTRUKTOR OPIEKUJE SIĘ STAŁĄ TRZYOSOBOWA GRUPĄ UCZESTNIKÓW
W TRAKCIE ZAJĘĆ TYLKO JEDNA OSOBA W SAMOCHODZIE + INSTRUKTOR
NA TORZE WYDZIELONE  MIEJSCA OCZEKIWANIA NA ZMIANĘ W OBRĘBIE GRUPY
ROZPOCZĘCIE / ZAKOŃCZENIE W ROZPROSZENIU Z ZACHOWANIEM DYSTANSU, 
ELEKTRONICZNE CERTYFIKATY UKOŃCZENIA SZKOLENIA 
KATERING Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI I DYSTANSU 



X Drive Robert Hundla
ul. Rosy 41 R  
02-996 Warszawa  
NIP: 681-165-69-15

Robert Hundla
tel. 501 653 345
robert.hundla@driving-academy.pl
www.driving-academy.pl


