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Kim jesteśmy?
Renault Trucks w Polsce od początku swojej 
historii znane jest z wyjątkowego i bardzo oddanego 
podejścia do Klientów. Z zaangażowaniem stara 
się pomagać, aby przewozy drogowe realizowane 
pojazdami  
Renault Trucks były możliwie wydajne. 

Instruktorami w Szkole Jazdy są zawodowi Kierowcy 
z wieloletnim stażem za kierownicą, znawcy produktu 
oraz pasjonaci marki. Z radością i satysfakcją dzielą 
się swoim doświadczeniem.

Dlaczego nasza Szkoła
Jazdy Racjonalnej?
Jesteśmy bardzo długo na rynku doskonalenia 
techniki jazdy samochodem ciężarowym. Pierwsze 
instruktaże prowadzone z wykorzystaniem pojazdu 
Renault Trucks Premium odbyły się już w 1999 roku, 
który przyjmujemy za datę uruchomienia naszej 
szkoły. 

Skuteczność i zasadność szkoleń oceniacie Wy, 
czyli nasi Klienci. Indywidualne podejście do typu 
transportu, użytkowanych pojazdów a przede 
wszystkim do kierowców sprawia, że szkolenia jazdy 
racjonalnej cieszą się dużym zainteresowaniem.  
To utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy, 
robimy bardzo dobrze.

Wykorzystanie wiedzy w praktyce 
  Zasady obsługi codziennej i rozpoczęcie jazdy 
  Jazda w rzeczywistych warunkach z pełnym 
obciążeniem
  Praktyczne wykorzystanie zasad jazdy 
racjonalnej (rozpędzanie, utrzymywanie 
prędkości, właściwe wykorzystanie osiągów 
jednostki napędowej) 
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Jak szkolimy?
Przede wszystkim skutecznie. Starannie dobieramy 
zakres zagadnień do oczekiwań i potrzeb kursantów. 
Nie tracimy czasu na prezentację materiału, który 
z różnych względów nie pasuje do profilu działalności 
firmy bądź charakteru przewozu! 

Korzystamy z naszych narzędzi telematycznych: 
Optifuel Infomax oraz Optifleet dostarczających 
precyzyjnych i niezwykle szczegółowych danych 
związanych ze stylem jazdy. Dzięki dostępowi 
bezprzewodowemu telematyki Optifleet, nasi 
Instruktorzy mogą po zakończonym szkoleniu 
„śledzić” wybrane pojazdy i udzielać kolejnych 
wskazówek już w trakcie wykonywania codziennych 
zadań transportowych. Dzięki takiemu podejściu, 
obniżenie zużycia paliwa po odbytym szkoleniu jest 
wymierne i długotrwałe! 

Kursy jazdy racjonalnej mogą odbywać się 
na pojazdach Klientów lub z wykorzystaniem 
dedykowanego zestawu Szkoły Jazdy Racjonalnej 
Renault Trucks gamy T. Pojazd jest przygotowany 
do przewozu 5-ciu osób w kabinie, a naczepa jest 
obciążona 22 tonami ładunku.

Oferta szkoleń
Szkolenia jazdy racjonalnej Renault Trucks mogą być 
prowadzone na pojazdach Klienta lub na specjalnie 
przygotowanym zestawie treningowym z ładunkiem  
22 ton. Prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz 

praktyczne dla każdego rodzaju transportu (ruch 
dalekobieżny, dystrybucyjny, budowlano-terenowy 
a nawet lekki). Proponujemy instruktaże z zakresu 
obsługi i interpretacji telematyki Optifleet oraz 
legendarnego narzędzia Optifuel Infomax. 

Poruszamy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa  
jazdy, czasu pracy kierowcy, poprawnego mocowania 
ładunku, właściwej eksploatacji pojazdu oraz podstaw 
obsługi. Odezwij się do nas, jeśli potrzebujesz 
szkolenia o zakresie przygotowanym specjalnie  
dla Twojej firmy! 

Korzyści dla wszystkich!
  trenerzy wewnętrzni / osoby odpowiedzialne  
za monitoring i zarządzanie zużyciem paliwa, 
 którzy skorzystali z obszernych  
i szczegółowych szkoleń zarówno na miejscu,  
jak i na pokładzie pojazdów. Osoby te mogą 
dzielić się swoją wiedzą z kierowcami  
za pomocą oprogramowania optifuel infomax.
  kierowcy, którzy biorą udział w szkoleniach, 
mogą znacznie poprawić ekonomię, 
bezpieczeństwo i wydajność jazdy.
  menedżerowie dążący do redukcji zużycia  
paliwa oraz zbudowania trwałej kultury 
organizacyjnej mającej na celu ciągłe  
utrzymanie ekonomii paliwowej i niższej  
emisji CO2.
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Czy to się opłaca?
Kalkulacja jest bardzo prosta: wystarczy,  
że bezpiecznie przyjmiemy średnią redukcję zużycia 
paliwa po szkoleniach na około 1 litr / 100 km.  
To oznacza, że przy rocznych przebiegach  
na poziomie 120 000 km, każdy z Twoich pojazdów 
zaoszczędzi 1200 litrów oleju napędowego.  
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Liczba pojazdów w Twojej flocie
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oszczędzasz
7200 zł

oszczędzasz
28 800 zł

oszczędzasz
50 400 zł

przy 10 pojazdach 
oszczędzasz

rocznie przynajmniej
72 000 zł
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Skontaktuj się  
z nami:
pomożemy Ci 
oszacować zyski 
Twojej firmy dzięki 
naszym szkoleniom 
i telematyce! 

Przy przeciętnej cenie na poziomie  
6 zł netto / litr, każda z Twoich ciężarówek  
zaoszczędzi po 7200 zł w każdym roku!

Ile masz pojazdów w swojej flocie? 
Nie można również zapomnieć o znaczącej poprawie 
bezpieczeństwa jazdy: ten aspekt jest kluczowy 
w przekazach płynących od naszych Instruktorów!
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ZESPÓŁ SZKOŁY JAZDY RACJONALNEJ RENAULT TRUCKS

Kontakt z nami
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem 
Renault Trucks lub bezpośrednio z nami. Dzięki temu będziemy w stanie przedstawić ofertę cenową  
oraz proponowany termin zajęć.

Dowiedz 
się więcej!
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