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MISJA

“Misja” to du¿e s³owo, jednak w 
przypadku naszej dzia³alnoœci trudno

go unikn¹æ.

Oto czym m. in. zajmujemy siê:



Szkolenia w zakresie
doskonalenia
techniki jazdy
samochodem.

MISJA



MISJA
Propagowanie
ekonomicznego
i ekologicznego
stylu jazdy
samochodem.



Edukacja kandydatów
na kierowców
rajdowych
i wyœcigowych.

MISJA



Organizacja imprez,
których myœl¹
przewodni¹ jest
bezpieczeñstwo
w ruchu drogowym.

MISJA



TOMASZ KUCHAR jest czo³owym 
polskim kierowc¹ rajdowym.
 
Obok regularnych startów w cyklu 
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski, uczestniczy³
w wielu zawodach poza granicami
kraju, w tym 21 razy wzi¹³ udzia³
w eliminacjach Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Œwiata, 
m. in. jako fabryczny kierowca 
Hyundaia.

TOMASZ KUCHAR



Ju¿ dzisiaj Akademia Bezpiecznej Jazdy

Tomasza Kuchara oferuje ca³y wachlarz

produktów skierowanych do kierowców 

wszystkich kategorii prawa jazdy.

Wci¹¿ siê rozwijamy...



Realizujemy szkolenia 
z zakresu 
doskonalenia techniki 
jazdy samochodem 
osobowym dla firm 
i uczestników 
indywidualnych.
Proponujemy kilka 
stopni trudnoœci.



Na terenie dawnego lotniska wojskowego w Lipce 
k/Debrzna zarejestrowaliœmy Oœrodek Doskonalenia 
Techniki Jazdy. Obiekt spe³nia wymagania pod k¹tem 
szkoleñ dla kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy.



Na naszych 
szkoleniach kursanci 
poznaj¹ zasady eco 
drivingu, czyli jak w 
prosty sposób 
ograniczyæ koszty 
eksploatacji 
samochodu, a przy 
okazji zadbaæ o 
œrodowisko naturalne.



Doskonalenie techniki jazdy dla 
kierowców samochodów dostawczych.
Uczymy m. in. jakie s¹ ró¿nice w 
prowadzeniu samochodu 
za³adowanego i bez ³adunku.



PREZENTACJE NOWYCH MODELI SAMOCHODÓW
Organizujemy jazdy testowe w ramach szkoleñ dla sprzedawców sieci dilerskich 
producentów motoryzacyjnych. Jazdy odbywaj¹ siê na trasach w normalnym 
ruchu drogowym lub na zamkniêtych obiektach. Nasza kadra oprócz dbania o 
bezpieczeñstwo uczestników podczas jazd s³u¿y swoim bogatym doœwiadczeniem 
motoryzacyjnym. Naszymi klientami s¹ m. in.: Peugeot, Mercedes, Mazda.Kia, 



Wykorzystuj¹c 
sportowe 
doœwiadczenie 
Tomasza Kuchara 
oraz naszych 
instruktorów 
prowadzimy 
zajêcia dla tych, 
którzy widz¹ 
swoj¹ przysz³osæ 
w sporcie 
motorowym.



W 2012 roku firma Arval 
Service Lease Polska wraz 
z Akademi¹ Bezpiecznej 
Jazdy Tomasza Kuchara 
przygotowa³y unikatowy 
na polskim rynku materia³ 
skierowany do kierowców. 
Film zawiera zestaw 
porad na temat 
bezpiecznej jazdy oraz 
jest zachêt¹ do 
uczestnictwa w kursach z 
doskonalenia techniki 
jazdy. Wielotysiêczny 
nak³ad p³yt z filmem 
dystrybuowany jest wœród 
klientów Arval Service 
Lease Polska oraz naszej 
Akademii.



Oœrodek sportów 
motorowych RALLYLAND
to teren by³ego lotniska 
wojskowego w
Lipce k/Debrzna
(woj. wielkopolskie).
Ponad 200 ha powierzchni
daje du¿e mo¿liwoœci.

RALLYLAND

Lipka



RALLYLAND to 
doskona³y obiekt 
pod k¹tem szkoleñ 
z doskonalenia 
techniki jazdy dla 
kierowców 
wszystkich kategorii 
prawa jazdy. 
Na g³ównym pasie 
powsta³y p³yty
poœlizgowe.

RALLYLAND



Od pocz¹tku istnienia oœrodka na jego terenie odbywaj¹
siê treningi i zawody sportowe, m. in. rajdowy Rallyland Puchar WRC
oraz LUK Rallyland Drift Cup.

RALLYLAND



RALLYLAND to nie 
tylko przestrzeñ.
Do dyspozycji
naszych Klientów jest
ca³a infrastruktura.
Na uwagê zas³uguje
hangar lotniczy 

2o pow. 1700 m.

RALLYLAND



Zatrudniamy najlepszych fachowców. Nasi instruktorzy wywodz¹ 
siê w wiêkszoœci ze œrodowisk sportowych (kierowcy i piloci 
rajdowi, kierowcy wyœcigowi). Wœród nas s¹ tak¿e egzaminatorzy.

ZESPÓ£



FLOTA
Oficjalnym 
partnerem 
Akademii 
Bezpiecznej Jazdy 
Tomasza Kuchara 
jest Kia Motors 
Polska. W ramach 
wspó³pracy 
zostaliœmy 
wyposa¿eni w 
samochody Kia 
Ceed i Rio, które 
s³u¿¹ nam do 
realizacji szkoleñ 
z doskonalenia 
techniki jazdy, eco 
drivingu oraz 
defensive drive.



Nasza ogromna si³a to MOBILNOŒÆ. 
Ci¹gnik siod³owy z naczep¹ docieraj¹ 
do ka¿dego zak¹tka Polski. Nasi Klienci 
dziêki temu unikaj¹ niema³ych kosztów 
zwi¹zanych z dojazdami i noclegami 
dla szkolonych pracowników.

SHOW TRUCK



Naczepa trucka wyposa¿ona jest w 
klimatyzowan¹ salê wyk³adow¹, VIP Room 
i kuchniê.Do naczepy montowany jest 

2namiot o pow. 108 m. W razie potrzeby 
namiot mo¿e byæ ogrzewany.
Dach czêsto s³u¿y jako taras.

SHOW TRUCK



Do dyspozycji naszych Klientów s¹ 
tak¿e samochody w wersjach 
rajdowych: Opel Astra OPC, 
BMW 325 i Subaru Impreza N13.
Wra¿enia z jazdy nie do opisania :)
Czêstym elementem zajêæ jest 
sportowa rywalizacja. 

SPORT I INTEGRACJA



NASI KLIENCI



KONTAKT

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY
TOMASZA KUCHARA Sp. z o. o.

ul. Muchoborska 6
54-424 Wroc³

www.abj.kuchar.net 

RALLYLAND Sp. z o. o.
Osiedle Rajdowe

77-420 Lipka
www.rallyland.pl

Osoba do kontaktu
Grzegorz Telega

grzegorz@kuchar.net
tel. kom. 510 248 878

 

aw


