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Povsem rumen dan ... še sonce se je smejalo
Prava dogodivščina s pravimi prijatelji je za nami. Verjamemo, da ste jo izkoristili za doživetja na poligonu, spoznavanja trikov za ohranjanje
»kondicije« vašega jeklenega konjička, obnavljanje znanja prve pomoči in mnogo drugega, kar lahko vpliva na varno mobilnost.
Veseli smo, da je bilo med nami tudi preko 100 otrok, ki so se spoznavali s prometom, varnostjo in vlogo v cestnem prometu nasploh.
Skupaj smo sončno soboto obarvali rumeno!

Naši inštruktorji varne vožnje so vas zapeljali po poligonu in vam predstavili
različne module in vaje, ki sestavljajo naše programe. Vas je bilo kaj strah?
Verjamemo, da ne, saj ste bili v najboljših rokah! Vsekakor pa vas vabimo, da se
kakšnega od naših programov varne vožnje udeležite tudi sami in ga izkusite v vsej
njegovi veličini.
Ljubitelji terenske vožnje ste na našem off-road poligonu zagotovo prišli na svoj
račun. Predstavili smo vam različne načine premagovanja ovir na brezpotjih in vam
pokazali katere sisteme in s tem zmogljivosti vozila mora znati izkoristiti voznik.
AMZS vas je obrnil na glavo! Kot ste najbrž opazili, naš prevračalnik ni namenjen
toliko zabavi kot izpostavitvi pomembnosti pravilnega pripenjanja v vozilu. Ste se
danes v vozilu pravilno pripeli?
Naše tri maskote so končno dobile imena. Prvič smo jih na glas povedali prav na
AMZS Dnevu odprtih vrat - Anja, Marko in mehanik Zdravko.
Za najmlajše so skrbele naše varuške, nekoliko starejši pa so se lahko tudi sami
podali čez prepreke z našimi otroškimi Trial motocikli, upoštevali prometno
signalizacijo na otroškem poligonu ter se preizkusili v spretnostni vožnji s kolesom.
Podelili smo kar nekaj nagrad, predvsem pa smo poskrbeli, da so obiskovalci uživali in dobili občutek, kaj vse (in še več) je AMZS. Smo pravi
prijatelj. Znamo, želimo, zmoremo, pomagamo.
Dogodek je popestrilo kar 9 naših poslovnih partnerjev, ki so vas razvajali s svojimi izdelki in storitvami.

