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Súťaž SCANIA CO2NTROL CUP 2018 ovládol v júli Igor Básti
Vodič spoločnosti D.K.C. mal zo všetkých 543 prihlásených vozidiel na Slovensku najlepšie
hodnotenie v kombinácii Scania Driver Support, voľnobeh, efektivita jazdy a voľný dojazd.
Prvé miesto v mesiaci júl znamená, že získal tiež poukaz na tovar z kolekcie Scania Truck
Gear v hodnote 150 EUR.

Igor Básti bol prvým miestom príjemne prekvapený: „V podstate jazdím celú dobu tak, ako mi
odporučil školiteľ vodičov zo spoločnosti Scania Emil Šofranko. Ani som nijako zvlášť nesúťažil a tak
som prvým miestom naozaj prekvapený.“ Skúsený vodič, ktorý sa v minulosti zúčastnil i programu
Scania Ecolution, dodáva: „Vystriedal som niekoľko značiek, ale Scaniu mám najradšej. Vodiča
robím už 41 rokov, a i vďaka môjmu súčasnému vozidlu ma táto práca stále baví.“
Kladne o nákladných vozidlách značky Scania hovorí tiež obchodný manažér spoločnosti D.K.C.
Kristián Chudý: „Scanie používame od začiatku fungovania spoločnosti, tj. 25 rokov. Mali sme vo
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flotile v minulosti aj iné značky, ale nakoniec sme zostali verní Griffinovi. Dôvodov je hneď niekoľko.
Začína to dobrou spoluprácou, komunikáciou, pokračuje servisom, spotrebou a všeobecnou
spokojnosťou s produktom. Navyše to, čo sme investovali do školení vodičov, sa nám vyplatilo.
Súťaž SCANIA CO2NTROL CUP trvá do konca augusta. Pre 30 najlepších za celé súťažné obdobie
je pripravený špeciálny večierok a ceny. Traja najlepší navštívia výrobný závod spoločnosti Scania
v Södertälje.
Viac informácií o súťaži nájdete na stránkach www.scaniacontrolcup.sk
Na celom svete je v prevádzke viac než 350 000 prepojených vozidiel Scania a údaje z nich získané
pomáhajú optimalizovať plánovanie a prevádzku. Systémy vozidla rovnako umožňujú vodičom
vyhodnocovať ich štýl jazdy, čo zároveň vedie k efektívnejšej prevádzke, nižšej spotrebe a nižším
emisiám.
Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefón +420 602 344 874
E-mail viktor.tamayo@scania.cz

Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi partnermi a zákazníkmi
sa uberáme smerom k udržateľnému systému prepravy. V roku 2016 sme našim zákazníkom dodali 73 100
nákladných automobilov, 8 300 autobusov a tiež 7 800 priemyslových a lodných motorov. Čisté tržby dosiahli takmer
104 miliárd SEK, z ktorých bolo približne 20 percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania bola
založená v roku 1891. Aktuálne pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 46 000 zamestnancov.
Výskum a vývoj prebieha vo Švédsku a na pobočkách v Brazílii a Indii. Výrobné závody sa nachádzajú v Európe,
Latinskej Amerike a v Ázii s montážnymi závodmi v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou Volkswagen Truck & Bus
GmBH. Pre viac informácií navštívte: www.scania.com.
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