SCANIA JUHIKOOLITUS

Scania juhikoolitus ja koolituspaketid
kutselistele juhtidele

Juhikoolitus sõiduki tarnimisel
Uue Scania sõiduki üleandmisel
kliendile saab juht koolituse, mis
koosneb kahest osast:
• Teoreetiline osa
• Sõiduki tehniline tutvustus
tehniline tutvustus
• Garantiitingimuste tutvustus
• Scania Assistance (Hädaabi)
süsteemi tutvustus
• Eesti teenindusvõrgu tutvustus
• Juhi töökoha ja juhtimissead
mete tutvustus ning käsitsemine
• Digitahhograafi käsitlemine
• Õppefilm
• Sõiduki hooldus
• Sõiduki igapäevane sõidueelne
kontroll
• Sõiduki iganädalane kontroll
• Sõiduki korraliste hoolduste
jälgi
mine ning sõiduki kasu
tamine garantiiperioodil
• Tegurid, mis mõjutavad otseselt
ja kaudselt kütusekulu
• Sõiduki keskkonnasäästlik kasu
tamine
• Sõiduki kasutamine talvetingi

•

mustes
Näpunäiteid pisiprobleemide
lahendamiseks ( nt. kütusefiltri
vahetamine)

Praktiline osa – toimub sõidukis
• Praktiline sõidutreening koos
juhtimisvõtete tutvustusega
• Hädaolukordade lahendamine
• Professionaalsed
vastused
kõikidele koolituse teemaga
seotud küsimustele
Juhile tutvustatakse tarnimisdoku
mentatsiooni. Selle dokumentat
siooni
hulka kuuluvad: sõiduki garantii
sertifikaat,
garantiitingimused,
hooldusgraafik, juhi käsiraamat,
hooldus- ja remondilepinguid tut
vustav materjal ning teeninduse
kontaktnumbrite andmed.
Scania Eesti AS korraldab juhikoo
lituse kliendile sobival ajal.
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Juhikoolitused koostöös Positiivne OÜ-ga
Juhid on tähtsaim tegur teie äritege
vuse kasumlikkuses. Neil on kõige
olulisem roll kütuse säästmisel ja
rehvide ning varuosade kulumises
ning sõiduki lagunemises, samuti
ohutuse tagamises teel.
Scania juhikoolitus võib aidata isegi
kõige kogenumatel juhtidel sõita
ökonoomsemalt ja turvalisemalt
ning kokkuvõttes vägagi positiivset
mõju avaldada.
Juhikoolituse tulemusena võite
oodata kuni 10% väiksemat kütu
sekulu, samuti vähenevad sama
väärselt heitgaasid ning kaasnev
keskkonnamõju. Lisaks kestavad
reh
vid kauem ja ka jõuülekanne
peab kauem vastu ning sõiduk tar
bib vähem õli. madalamad kulud
tähendavad ka kõrgemaid kasumi
marginaale.
Hästikoolitatud juhi on lisaks ka
liiklusõnnetusse sattumise tõenäo
sus väiksem, see tähendab vähem
ettekavatsemata
seisakuid
ja

madalamaid kindlustusmakseid.
Senisest enam tõrgeteta tööaega
tähendab teile rohkem kasulikku
aega äritegevuseks.
Kõiki neid tegureid arvesse võttes
on selgelt näha, kui kiiresti inves
teering juhikoolitusse end ära tasub,
tavaliselt juba mõne kuuga!
Scania Eesti AS ja Positiivne OÜ
pakuvad kutselise transpordi
alaseid koolitusi:
•
•
•
•
•

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide
ameti- ja täiendkoolitus.
Autojuhtide sõidu- ja puhkeaja
koolitus.
Sõidumeerikute
kasutamise
koolitus.
Säästliku sõidu koolitus.
Klienditeeninduskoolitus.

Koolitused toimuvad tellijale sobi
vas paigas.
Kõik koolitajad on pikaajalise koge
musega oma ala professionaalid.

Autojuhi säästva sõidu nõustamine
autojuhi tööpäeva käigus
Koolituse kava ja tutvustus
Koolituse eesmärk:
•
•
•
•
•
•

Vähendada sõiduki kütusekulu
Vähendada keskkonna saasta
mist.
Tõsta liiklusohutust, riskide
vähendamise kaudu.
Vähendada
kulutusi
auto
remondile ja hooldusele.
Selgitada välja auto kütusekulu
koolituspäeva käigus.
Kasutades erinevaid tehnilisi
võimalusi ( auto arvuti, erine
vad FMS lahendused, jne.) auto
andmete ja autojuhi sõidustiili
salvestamiseks nende hilise
maks analüüsiks.

Koolituspäeva alguses fikseeritakse
auto kütusepaagis olev kütuse
kogus, et välja selgitada auto reaal
ne kütusekulu. Võimalusel tangi

takse auto paaki maksimumkogus
kütust.
Koolituspäeva
käigus tutvustab
koolitaja autojuhile erinevaid sääst
va sõidu võtteid, pöörab tähelepanu
liiklusohutusele ja veoki säästlikule
kasutamisele.

Teemad
mida
juhile tutvustab:

koolitaja

Tegurid, mis mõjutavad otseselt
ja kaudselt kütusekulu.
• Ökonoomne sõidustiil ja
veoki säästlik kasutamine.
• Veoki käitumine teel erine
vates situatsioonides ja õiged
juhtimisvõtted.
• Kuidas tagada väiksem kütu
sekulu ning veoki pikem
eluiga.
• Veoki keskkonnasäästlik ka
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sutamine.
• Vastused kõikidele koolituse
teemaga seotud küsimustele.
Koolituspäeva lõpus fikseeri
takse auto kütusekulu, võimalu
sel tangitakse paaki maksimum
kogus kütust.
Koolituse kokkuvõte
Koolituspäevade lõpus kokku
võttev koolitusloeng koolitusel
osalenud juhtidele, kus tutvus
tame alljärgnevaid teemasid:
• Hindame kogutud näitajaid.
• Autojuhtide tulemused ja
nende omavaheline võrdlus.
• Nõuanded juhtidele sõidu
stiili parandamiseks.
• Vastused juhtide küsimus
tele.
• Juhile individuaalne kokku
võte sõidu tulemustest ja
tunnistus koolitusel osale
mise kohta.
• Parima juhi tunnustamine.

Sõidutreening toimub kliendi
veokiga.
Koolitust võite tellida nii ühele
juhile, kui ka grupile.
Koolitust on võimalik läbi viia
Teile sobivas kohas.
Koolituse toimumise aeg ja koht
lepitakse kokku eraldi.
Ühe autojuhi koolituse hind:
100 eurot, hinnale lisandub
käibemaks.
Klient kannab koolitusel kasu
tatava sõiduki kulud.
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Säästliku sõiduviisi koolitus
Säästliku sõiduviisi koolitus Ühe
päevane Säästliku sõiduviisi kooli
tus , kus analüüsime auto juhtimise
ga kaasnevaid harjumusi ja pakume
tehasepoolseid soovitusi.

Päevakava:
1. Praktiline sõidutreening, täis
koormaga veokiga testsõit. Hinna
takse autojuhi sõiduvõtteid, kooli
taja ainult jälgib sõitu.
Sõidutreening toimub kliendi iga
päevastest töötingimustest lähtu
valt, kas linnaliikluses või maanteel.
2.
Vestlus õppeklassis, kus
analüüsitakse sõiduharjumusi ja
juhtimisvõtteid.
Säästliku sõiduviisi koolituse käigus
käsitletakse järgnevaid teemasid:
•
•
•
•
•
•

Tegurid, mis mõjutavad otseselt
ja kaudselt kütusekulu.
Tehasepoolne programm sääst
likust auto kasutamisest.
Ökonoomne sõidustiil ja veoki
säästlik kasutamine.
Veoki käitumine teel erine
vates situatsioonides ja õiged
juhtimisvõtted.
Kuidas tagada väiksem kütu
sekulu ning veoki pikem eluiga.
Veoki keskkonnasäästlik kasu

•
•
•

tamine.
Veoki igapäevane hooldus.
Veoki igapäevane sõidueelne
kontroll.
Professionaalsed
vastused
kõikidele koolituse teemaga
seotud küsimustele.

3. Teine testsõit, mille käigus kooli
taja selgitab juhile kuidas sõita
säästlikumalt.
4. Päeva lõpetuseks kokkuvõte, kus
võrreldakse testsõitude tulemusi.
Sõidutreening
veokiga.

toimub

kliendi

Koolitusi võite tellida nii ühele
juhile, kui ka grupile.
Grupi suuruseks on kuni neli in
imest. Koolitusi on võimalik läbi
viia kliendile sobivas kohas ja so
bival ajal.
Ühe
juhi
koolituse
hind:
65 eurot, hinnale lisandub käibemaks.
Klient kannab koolitusel kasutatava
sõiduki kulud.

Scania autojuhi treening
Scania personaalne autojuhi tree
ning aitab omandada sõiduharju
musi, mis säästavad sõidukit, juhi
tervist, kütust ning keskkonda.
Kütusesäästliku sõiduviisi oman
damine tähendab uute harjumuste
omandamist. Personaalne juhikoo
litus on ideaalne viis juhi välja
õpet täiendada ja juurutada hiljuti
omandatud tehnikaid igal reisil.

Scania autojuhi treeningu
programm koosneb:
•

Scania säästva sõidu koolitus

•

Autojuhi sõiduandmete kuu
raport

•

Scania sõidutreeneri analüüs ja
tagasiside autojuhile

•

Koolituse kokkuvõte

Konsultatsioonid ja
küsimused:
Koolitaja: Margus Sillamaa
E-posti aadress:
margus.sillamaa@scania.ee
Telefon: +372 51 14 654

Ühe autojuhi koolituse hind:
•

Säästva sõidu koolitus – 65
eurot, hinnale lisandub käibe
maks

•

Autojuhi igakuine raport ja
nõustamine – 20 eurot, hinnale
lisandub käibemaks

Autojuhi treeningu läbiviimise eel
duseks on sõiduki FMS teenuse
Kontroll pakett, hinnaga 30 eurot
kuus, hinnale lisandub käibemaks.

Scania Eesti AS
Peterburi tee 72
11415 Tallinn
Teenindus: 665 1200

