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Online vesta Scania C-me pro větší bezpečí řidičů  
 

 Vesta Scania C-me – online bezpečnostní vesta, která drží nad řidičem 
ochrannou ruku 

 Vesta Scania C-me má vestavěné komunikační prvky, mezi které patří 
například automatické osvětlení a upozornění na nehodu s určováním 
polohy pomocí Bluetooth 

 Pokud řidič mimo vozidlo například upadne a nebude moci vstát, snímač 
ve vestě Scania C-me spustí volání o pomoc  

 Pokročilá technologie zaručuje vyšší viditelnost a konektivitu, díky tomu 
tak lépe chrání řidiče ve vozidle i při práci v jeho okolí 

 
„Vesta Scania C-me je navíc inteligentní a nabízí vyšší úroveň viditelnosti 
i bezpečnosti. Řidič je tak více chráněný,“ říká Peter Hellberg, produktový manažer 
příslušenství ve společnosti Scania. Pracuje-li řidič sám, je zranitelnější. V situaci, kdy 
s řidičem není něco v pořádku, dokáže vesta Scania C-me automaticky reagovat a 
přivolat mu pomoc.   
 

 
 
Funkce vesty Scania C-me se ovládají pomocí aplikace. Vesta má k dispozici různá 
nastavení pro osvětlení, pro venkovní podmínky, pro číslo tísňového volání a podobně. 
Vše je možné upravit podle konkrétních preferencí řidiče. Vesta C-me komunikuje s 
mobilním telefonem řidiče prostřednictvím Bluetooth. Aplikace v telefonu pak předává 
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údaje o výstraze a o poloze řidiče do systému správy vozového parku Scania, případně 
na předem zadané číslo tísňového volání. Aplikace může rovněž zobrazovat údaje 
jako stav baterie, počet vstupů do kabiny a výstupů z ní, případně další informace 
související s výkonem povolání řidiče. 
 
Vestu Scania C-me je možné nastavit tak, že vystoupí-li řidič z kabiny a venku bude 
málo světla, automaticky se rozsvítí její vestavěná světla. I bez tohoto prvku však vesta 
splňuje veškeré platné evropské zákonné požadavky na reflexní ochranné oděvy. 
Kromě vyšší viditelnosti nabízí vest Scania C-me také snímač, který rozpozná 
nečinnost řidiče po rychlém a nedobrovolném pohybu (například po pádu). Snímač 
v takovém případě spustí výstrahu. Vesta je vybavena i tlačítkem výstrahy, které může 
řidič stisknout sám. 
 

 
 
„Tomu už se dá říkat pravý šestý smysl – vesta, která ‚dává pozor na řidiče‘ a za 
určitých podmínek je tím jediným, co mu může zachránit život,“ pokračuje Hellberg. 
„Je na každém uživateli, jakou úroveň sledování si u vesty nastaví. Ale osobně jsem 
přesvědčený, že rychlou pomoc po pádu z vozidla – například při nakládání – ocení 
úplně každý.“ 
 

Vesta Scania C-me bude k dispozici v síti dealerů značky Scania později v roce 2018. 
 

 

 

 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi partnery a 
zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému přepravy. V roce 2016 jsme našim zákazníkům 
dodali 73 100 nákladních automobilů, 8 300 autobusů a také 7 800 průmyslových a lodních motorů. 
Čisté tržby dosáhly téměř 104 miliard SEK, ze kterých bylo přibližně 20 procent spojených 
s poskytováním služeb. Společnost Scania byla založena v roce 1891. Aktuálně působí ve více než 100 
zemích a zaměstnává přibližně 46 000 lidí. Výzkum a vývoj probíhá ve Švédsku a na pobočkách 
v Brazílii a Indii. Výrobní závody se pak nachází v Evropě, Latinské Americe a v Asii s montážními 
závody v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí Volkswagen Truck & Bus GmBH. Pro více informací 
navštivte: www.scania.com. 
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