
 
 

SIÓ-RALLY Autóspark csoportos programajánlat  
  
Az alábbi programcsomagunkat cégeknek, csoportoknak, baráti társaságoknak és csapatépítő tréning szervezőknek 
ajánljuk. 
A legújabb SUBARU WRX STI –t, egy „A” csoportos SUBARU WRX STI –t egy „N” csoportos MITSUBISHI 
EVO IX –et és egy „A” csoportos MITSUBISHI EVO VI –ot vezethetnek a kedves vendégek melyben profi 
instruktorunk segít az egykori OB-s rallyversenyeknek helyt adó pályán aminek burkolata fele aszfalt, fele murva. 
Az autókban a megfelelő biztonsági felszerelések vannak: bukócsövek, RECARO versenyülések, 4 pontos 
biztonsági övek, poroltók és átbeszélős bukósisakok.                   

       
 

       
 

                

  
 



A rally pálya melletti területen lehetőség van kipróbálni, ügyességi és technikai gyakorlatokat végezni gépkezelő 
segítségével egy CATERPILLAR 428 –as és egy CATERPILLAR 226 -os  munkagépekkel. 
 

   
 
Továbbá lehetőség van kipróbálni BMW 320i 170 Le-s, BMW 325i 200Le, LADA 2107 100 Le-s autóinkat 
pilótaként és utasként is, valamint „SZÖCSKE” egyedi építésű bukócsövezett rallycross autókat.   
          
 SUBARU / MITSUBISHI  5 kör = 28.000 Ft, 10 kör = 44.000 Ft 
 SUBARU „A” csoportos 5 kör = 30.000 Ft, 10 kör = 46.000 Ft       
 SZÖCSKE   5 kör = 25.000 Ft, 10 kör = 40.000 Ft 
 BMW 325i      5 kör = 18.000 Ft, 10 kör = 29.000 Ft 
 SUB, EVO utas kör     1 kör = 6.500.- Ft 
 BMW utas kör  1 kör = 4.500.- Ft 
  
 Példa csapatépítő tréningre: 
 

SUBARU vagy MITSUBISHI 5  kör / fő :                        22.000.- 
SUBARU és MITSUBISHI 3-3  kör / fő :                        26.000.- 
Köridő mérés, 1-3 kupa átadás 10.000.- 
BMW utas kör (versenyzőnk viszi a vendéget) 3.800.- 
JEEP WRANGLER ügyességi pályával, terepautózással / 2 óra: 45.000.- 
CATERPILLAR munkagép / 2 óra:  60.000.- 
 
Bográcsgulyás / fő 1.500.- 
Ásványvíz (savas, mentes), üdítő, kávé, szendvics / fő 1.000.- 

 
JEEP WRANGLER terepjáró ügyességi feladatokhoz: 12.000.- Ft + ÁFA / 30 perc trénerrel (min 2 óra). 
Munkagépek:  15.000.- Ft + ÁFA / 30 perc/gép,(előzetes egyeztetés alapján, min 2 óra) amely magában foglalja a 
munkagépet kezelővel, a telephely használatát az ott található anyagok mozgathatóságával és egyéb ügyességi 
feladatokhoz használható kellékekkel (pl: terelőkúp, ügyességi pálya). 
 
 
Siófok, 2014. október 3. 
                                                                                       Tisztelettel:    
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