AUDI TT RACE
Företag, kompisgäng , Svensexor
2-3-4-6 Timmar Långa lopp

Komplett paket
Välkommen till banan där står bilarna nytankade och ”Ready to race”
Du får först en genomgång med några säkerhetråd och tips från coachen för dagen.
Sen kör du det vi kallar ”Sightseeing laps” ca 3 per teamkamrat varv för att bekanta dig med banans
struktur och bilens växellägen och bromsar och däck får värmas upp.
När du kommer in så kommer vi montera Transponder i
bilen som mäter varje varv på tusendelen. Dina vänner kan
följa tiderna på storbildsskärmen eller direkt i sin telefon
med app. Som heter Speedhive.
Teamet kör ca 30 minuter er första ”stint”
Sen byter vi förare och du får andas ta en kaffe eller lunch
för att sen preparera dig för ännu en ”stint”.
Systemet att kunna köra med vännerna i samma bil på samma bana bygger verkligen fram hornen
under hjälmen. Utmana medarbetare , kunder eller kompisarna för nu ska det avgöras.
Rättvis bilsport finns det ?
Vi skulle nog vilja säga att detta är så rättvist det bara kan gå att få.
Bilarna är specialutrustade Audi TT helt rensade invändigt med säkerhetsbur 2 racingstolar och
speciella racingbälten. Tävlar normalt i STEC Audi TT GT-Open klassen. Turbomotorer.
Vi kan erbjuda paket med flera bilar beroende på er grupp storlek.
Prisbilden är 3000 kr per stint ( 30 minuter)
Du väljer själv tävlings totallängd
och sker på Tierp Arena, Linköping,Mantorp
Perfekt presentpaket
bokas på stec@stec.se 070-798 23 78
paketet kan skräddarsys för större grupper
Vi har 12 stycken Audi TT inför 2022
Hjälm , Nackkrage , overall , Handskar
Förarförsäkring ingår nu är det upp till bevis
Vi kan även lägga på Trackday där du som gäst kan köra med din egna bil på banan sk Trackday.
Och även då lägga in en transponder och då heter det Time-Attack ( Kör mot klockan)
Välkommen

