Boka skoterstuga
Boka en skoterstuga och du har möjlighet att hyra skoter som levereras till din GuMo stuga!
(Man kan även boka skotrar och utgå från skoterterminalen i Tandådalen, för mer info se dokument Boka
skoter).
Touringmaskiner - modell Polaris 500 och 550. Dessa är lättkörda och ger skön
komfort för två personer. Man kan vara 2 vuxna eller en vuxen och ett barn per
touringskoter (max 200 kg totalt).
►Om det är ett barn som skall åka med så ska barnet sitta bakom den vuxna.
►Barnet måste vara så pass lång, att han/hon når ner till handtagen.
Ca 120-125 cm lång. Åldersgräns 8 år.
►Om det är någon i familjen som inte kan köra, så finns det skoterpulkor som alternativ
till touringskotrarna (2 st. finns att boka) I pulkan kan en vuxen och ett barn åka.
Kontakta Urban på Skoterevent mob. 0703-37 23 70.
►Om två barn skall åka tillsammans (utan vuxen) ska dom ha fyllt 7 år.
Pris:
3 dagarpaket — 4.500 sek, måndag - onsdag.
(Andra önskemål kontakta Urban på Skoterevent, mob. 0703-37 23 70. Uppge GuMo som referens).
Racingmaskiner - modell Polaris 600 Rmk, 600 Switchback samt 600 Widetrack.
Har du kört skoter innan och är en van åkare och gillar fart och fläkt så finns det, racing maskiner med
mycket hästkrafter och snabba som ”fullblod”. Dessa rekommenderar vi att åka en person på.
Pris:
3 dagarpaket — 6.000 sek, måndag - onsdag.
(Andra önskemål kontakta Urban på Skoterevent, mob. 0703-37 23 70. Uppge GuMo som referens).
Praktisk information
►På plats får man låna hjälm med glasögon, men tänk på att ha varma kläder, vantar och skor.
►Till barnen tar man med deras skidhjälmar samt skidglasögon.
Om det är så att någon vill hyra skoteroverall eller skoterstövlar så går det utmärkt. Kontakta Urban på
Skoterevent mob. 0703-37 23 70.
Skoteroverall 200 sek för en hel dag (längre tid prata m skoterguiderna) .
Skoterstövlar 200 sek för en hel dag (längre tid prata m skoterguiderna).
Skoterpulka 400 sek ink. Passagerare (här får man plats 2 personer).
Krav för skoteråkning - vem får köra skoter?
►För att få köra skoter krävs att du har A eller B körkort utfärdat för 2000 eller skoterförarbevis.
►Körkort för EU moped gäller inte.
►När vi kör skoter gäller 100 % nykterhet
►Ordningsregler: Lyssna på den lokala väderprognosen, använd alltid hjälm vid skoteråkning även som
passagerare. Tänk på kylrisken, klä och utrusta dig för långtur även om du skall åka på en korttur.
Åk aldrig ensam, lita inte blint på modern teknik som mobiltelefon och Gps, ta alltid med en kompass.
Åk inte i okänt område innan du förvissat dig om framkomligheten och kör inte på osäkra isar.
Självrisken för skoter är följande:
►För Polaris 500 och 550 är det 10.000 sek.
►För Polaris 600 så är det 12.500 sek.
Finns tillräckligt med snö?
Besök gärna Sälens Snöskoterklubb som har en uppdaterad hemsida om skoterledernas status.
(www.salenskoter.se) Återbetalning sker om man ej kan köra på grund av snöbrist.
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