[Event. För alla.]
Vill du köra Segway som Fredde i Solsidan?
•
•
•

Är ni trötta på de ”gamla vanliga” aktiviteterna? Vill ni prova något nytt och kul?
Segway-körning blir en naturlig aktivitet i ert teambyggande eller
Varför inte bjuda in kunder och samarbetspartners och låt dem prova på Segway?

Boka in körning av Segway som en ny spännande aktivitet vid nästa konferens. Som en del av
konferensaktiviteten tillsammans med ett föredrag eller andra interna aktiviteter. Eller bara som
en annorlunda, rolig och lite utmanande gruppaktivitet. Något att minnas.

Känn känslan av frihet. Glid fram på en Segway.
Att köra Segway PT (Personal Transporter) ger glädje, balans och frihet. Det är annorlunda. Ett
litet äventyr. Något nytt, kul och spännande. Och ett enkelt, smidigt och miljövänligt sätt att ta sig
runt på. Segway är ett eldrivet fordon som känner av var du har din tyngdpunkt. Lutar man sig
framåt så åker den framåt, lutar man sig bakåt så åker den bakåt. Det är väldigt lätt att lära sig
och jättekul att köra. Inga avgaser. Inget buller. Inget körkort.
Vi kommer till dig och riggar upp vår Segway Adventure™Arena med olika sorters hinder och
banor om passar för er grupp. Flexibiliteten är stor. Vi kan vara ute, inne, på er parkering eller vid
ett grönområde, i ett garage eller använda en öppen plats i er fabrik. Det är lätt och går snabbt att
sätta upp vår arena. Alla får genomgång med instruktör och får testköra innan vi börjar. Alla kan
och får vara med. Enda problemet brukar vara att man inte frivilligt vill kliva av...
Praktisk information - Segway Adventure™ Event
Tidsåtgång: halvdagsevent om ca 3 tim inkl testkörning och planerade aktiviteter.
Gruppstorlek: lämpar sig för ca 4-30 personer. Optimal gruppstorlek beror på antal Segway, hur länge
ni vill hålla på och typ av aktiviteter. Prata gärna med oss för bästa upplägg.
Detta ingår: Vi kommer med en mobil enhet (van) med 4-8 stycken Segway PT (för city/indoor körning
eller Offroad- körning) och en Segway Adventure™ Instructor. Instruktion, testkörning, aktivitet.
Segway Adventure™ Challenge.
Prisexempel: 4 st Segway PT, 8 500:-, 6 st Segway PT, 10 500:-, 8 st Segway PT 12 800:Försäkring för skada på maskiner ingår, eget ansvar och personskador orsakade av förare/deltagare
är ni själva fullt ansvariga för. För 250:-/deltagare får alla en vattenflaska och en T-shirt som minne.
Enklare förtäring kan ordnas på beställning. Transport inom 5 mils radie från Göteborg ingår. Priset
avser Segway PT i2 (citymodell). Avbokning senare än 14 dagar före aktivitet debiteras med 50%.
Senare än 1 vecka 100%. Faktura 15 dagar, SEK, moms 25% tillkommer.

Segway PT (Personal Transporter) är sedan 1 okt 2010 klassad som cykel och får framföras
på trottoar, gång och cykelbanor. Maxfart är ca 20 km. Ingen åldersgräns. Hjälm och
säkerhetsväst används vid eventen. Minst en professionell och tränad Segway Adventure™
Instructor ansvarar för säkerhet, utbildning och aktiviteterna. Alla deltagare får självklart
instruktion och kortare utbildning kring vad en Segway är och hur man kör. All segwaykörning
sker på egen risk och med eget ansvar för egen skada, skada på tredje man eller annan
egendom. Försäkring av utrustningen ingår.

Boka event eller bara nyfiken?
Kontakta Kenth Åkerman, Experience Manager, kenth@segwayadventure.se eller
0705-29 21 80.
Fun. Friendly. Future.
www.segwayadventure.se Life Balance Event AB, Petter Emils Gård,
S-434 98 Kungsbacka, Sweden. boka@segwayadventure.se

”The brave may not live forever, the cautious don´t live at all”, Sir Richard Branson
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10 sekunder att lära. En livstid att bemästra.

