
	  
	  	  

 
 

 

”Måste man kliva av?” Ta med kunder eller personal på en Segwaytur och upplev 
Göteborg från ett nytt perspektiv med oss på Segway Adventure™. Glid ut på en 
förbestämd rutt eller sväng in på platser som ännu inte upptäckts. Din egen instruktör 
leder vägen med van hand. Segway Adventure™ Tur är något otroligt roligt som 
passar alla åldrar (minst 15 år). Inga förkunskaper behövs och att lära sig köra 
Segway® går fort! 
 

Praktiskt information 
Tid: ca 90 minuters upplevelse med instruktör (inkl. genomgång. Garanti: minst 60 min tur). 
Antal: 6-22 personer/st Segway® PT (minimum 6 personer. Fler personer för samtida körning 
efter överenskommelse. Av säkerhetsskäl tillkommer ytterligare instruktör.) 
Pris: 395 kr per person (+ 395 kr för instruktör  vid färre än 10 deltagare) 
Start/stopp annan plats: upp till 7 personer, 495:-. Fler än 7 personer 795:- per val.  
Ex: Start Lilla Bommen, stopp vid utvald restaurang tillkommer en extra hämtnings-/fraktkostnad. 
Faktura: event, direktbetalning. Inga individuella avtal. Inget extra pappersarbete.  
 
Detta ingår: 
• Segway® PT (modell i2) 
• Hjälm och reflexväst 
• Testkörning, säkerhetsgenomgång och medföljande Segway Adventure™ Instruktör 
Hjälm och reflexväst ska användas och tillhandahålls av oss. Inga förkunskaper behövs.  
Samling ca 10-15 min före aktuell avgångstid. Total aktivitetstid: ca 1,5-2 tim. 

 
Specialtur? Guidad Tur? Vill ni ha med en auktoriserad guide och förlänga turen till 90 minuters 
guidad tur i tillkommer 300 kr/person (inkl aukt guide, hörslinga för alla). Fråga oss om specialturer! 
 
Er upplevelse – vårt jobb!  
Boka direkt eller mer information kring catering i samband med aktivitet,  
förslag på lunch och/eller kvällsrestauranger och inspirationsföredrag?  
Kontakt: 072-325 92 20 eller event@segwayadventure.se 
 
Försäkring för skada på maskiner ingår, eget ansvar och personskador orsakade av förare/deltagare är ni själva 
fullt ansvariga för. Start/slut vid Lilla Bommens Torg. Hämtning/lämning vid annan plats tillkommer 495:-/sträcka. 
Transport inom 5 mils radie från Göteborg ingår. Annan plats tillkommer 50:-/mil. Priset avser Segway® PT i2 
(citymodell). Avbokning senare än 14 dagar före aktivitet debiteras med 50 %. Senare än 1 vecka 100 %.  
Faktura, direktbetalning, SEK, moms 25 % tillkommer. Max vikt: 115 Kg. Minimiålder 15 år. 
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Upplevelser året om. Från 1-100 personer. 
Upplevelsecenter:  maj-oktober, inomhus hela året 

Göteborg: Lilla Bommens Torg 2, Göteborg. T. 072-325 92 10/20 
Postadress: Life Balance Event AB, Petter Emils Gård, 

434 98 Kungsbacka.  boka@segwayadventure.se 
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