
Gelleråsen Arena är specialister på motoraktivieter för företag 
och privatpersoner. Vi arrangerar företagsevent, konferenser, 
kick-offs, säljtävlingar och kundaktiviteter.

Gelleråsen Arena
Gelleråsen 654
69191 Karlskoga

Pris:
VOLVCO C30 T5 OCH RENAULT MEGANE RS:
1 995 sek (Åk med 5 varv)
2 995 sek (Åk med 3 varv och kör själv 5 varv)

PORSCHE CAYMAN GTS:
2995 sek (Åk med 5 varv)
3995 sek (Åk med 3 varv och kör själv 5 varv)

Ovanstående priser inkl. moms. Inga Förkunskaper behövs, endast körkort 
behörighet B om du vill köra själv.

Tel. 0586-15010
bokning@gellerasen.se
gellerasen.se

Taxiresan där du åker med en rutinerad
förare på Gelleråsens 2400m tekniskt
utmanande bana. En garanterad
fartupplevelse där du får uppleva
g-krafter och fartens tjusning. Känner du
dig lite extra manad? - Kör själv också!

Volvo C30 T5 är ombyggd med FIA
klassad säkerhetsbur, Öhlinsdämpare,
racingkatalysator från Ferrita. Motor,
växelåda och bromsar, allt är modifierat
och anpassat för racing. Motor: 5 cyl på
2,4L Effekt: 270hk Växellåda: 6 växlad
Drivning: Framhjulsdriven Toppfart:
250km/h

Renault Megane RS Trophy är värstingen 
från Renault på 300hk och 6-växlad 
paddleshift. Bilen är uppgraderad med 
racingbromsar, vassare stötdämpare och  
högprestandadäck från Michelin. Bilen 
körs i automat eller med sk “paddlar” 
bakom ratten. Bilen väger knappt 1400kg 
och accelererar 0-100 km/h på 5,7 sek. 
Toppfart på Gelleråsen är runt 200 km/h

Porsche Cayman GTS är byggd för 
körning på bana. Bakhjulsdriven och 
utrustad med Porsches PDK växellåda 
på 6 växlar. Den turbomatada 2,5 
liters motorn på 4 cylindrar utvecklar 
hela 365hk. Bilen är uppgraderad 
med racingbromsar och vassare 
hjulinställningar. Det i kombination med 
de bästa däcken från Michelin gör det till 
en fantastisk körupplevelse. 

Bilens toppfart på Gelleråsen är knappt 
220 km/h och qccelererar 0-100 km/h på 
knappa 4,6 sekunder.

Har du vänner som vill följa med och 
titta när du upplever denna körning är de 
självklart välkomna. 

Racetaxi


