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Køreteknisk grundkursus 1
Køreteknisk grundkursus 1 er et 7-timers kursus, 

der er specielt skræddersyet til LeasePlans 

kunder. Dagen starter med en grundlæggende 

teoretisk gennemgang af bilens teknik såsom ABS 

og ESC. Der bliver også talt om trafiksikkerhed og 

køretekniske grundprincipper herunder korrekte 

bremse- og styreteknikker. 

Efter kurset er du ikke bare blevet en mere sikker 

og miljøbevidst bilist. Du lærer også, hvordan 

du sparer op til 20% på dit brændstofforbrug. 

Erfaringen viser nemlig, at du med ganske få 

ændringer i dine kørevaner kan reducere både 

CO2-udledningen og dine udgifter til brændstof 

– uanset om du kører personbil, varevogn, lastbil 

eller bus.

Efter teorien kommer man på banen i egen 

bil, hvor man kører på almindelig asfalt og på 

glatbane.

På tør asfalt øves der slalomkørsel, dobbelt 

undvigemanøvre, katastrofebremsning og 

kombineret bremse- og undvigemanøvre. På glat 

vej øves der katastrofebremsning, kombineret 

bremse- og undvigemanøvre, opretning af for- og 

baghjulsudskridning i glat sving.

Under kørsel på banen har du radiokontakt 

med en erfaren instruktør, som har fokus på 

en sikker og lærerig oplevelse. Hver enkelt 

manøvre gennemkøres tilpas mange gange, 

så funktionerne bliver grundigt indlært. Hvis 

det bliver alvor ude i trafikken en dag, har man 

således teknikken liggende på rygraden.

Køretekniske
kurser

LeasePlan tilbyder køretekniske kurser i samarbejde med FDM. Gennem 
teori og praktik får virksomhedens ansatte kendskab til miljørigtig kørsel og 
skadeforebyggende faktorer.

De køretekniske kurser foregår i egen bil på FDM Jyllandsringen og FDM 
Sjællandsringen. Kurserne er åbne dvs. med deltagere af andre virksomheder. 
Ønsker du et lukket kursus, kun for din virksomhed, kan dette også lade sig gøre.



 

Køreteknisk grundkursus 2
På dette 7-timers kursus bygger vi videre på de 

teknikker, du har lært på Køreteknisk grundkursus 

1. Resultatet af kursus 2 er ”en endnu bedre og 

mere sikker bilist”.

Du får en grundig teoretisk gennemgang af bilens 

teknik såsom ABS og ESC. Du får ligeledes en 

grundig teoretisk gennemgang af de korrekte 

bremse- og styre teknikker. Der arbejdes med 

svingteknik og ideallinier. Øvelserne trænes mere 

intenst og med højere hastigheder.

Kurset består af disse manøvrer: Øvelser 

på almindelig asfalt, ideallinier i kurver, 

slalom, lysstyret bremse- og undvigemanøve, 

dobbelt undvigemanøvre, øvelser på glat vej, 

katastrofebremsning, kombineret bremse og 

undvige manøvre, dobbelt undvige manøvre, 

bremsning på uens friktion, ideal kurve kørsel, 

for- og bagvognsudskridning og bremsning i 

sving.

Fordele
- Øget sikkerhed i dagligdagen med firmabil

- Miljørigtig kørsel giver besparelse på brændstof

- Lavere omkostninger til skader

Pris
Pris pr. deltager kr. 1.000 ekskl. moms inkl. 

forplejning pr. kursus. Fakturering sker via 

LeasePlan.

Jeg ønsker at bestille et kursus

Jeg ønsker at blive ringet op og høre mere

http://ag.leaseplan.dk/web/faces/public/exo/korekurstd
http://ag.leaseplan.dk/web/faces/public/exo/korekurcmb
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