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Biatorbágy, 2019. március 26. 

 

Elhalasztják a SCANIA CO2NTROL CUP 2020 verseny 

kezdését 

Mivel a koronavírus világjárvány az élet minden területére begyűrűzött, ezért a 

Scania Hungária Kft. nem akarja, hogy hátrányba kerüljenek azok a 

járművezetők, akik az átmeneti helyzet ideje alatt nem tudják teljes mértékben 

elvégezni a munkájukat. A cég vezetése úgy döntött, hogy módosítja a verseny 

kezdési időpontját, ugyanakkor ez meghosszabbítja a regisztrációs időszakot 

is. Még mindig lehet jelentkezni a népszerű járművezetői versenyre, és 

megküzdeni a legjobbaknak járó díjért. 

A koronavírus világjárvány a világot és mindannyiunkat is érinti. Annak érdekében, 

hogy megakadályozzuk, hogy az egész ellátó rendszer összeomoljon, valamint az 

áruk és az emberek mozgásban maradjanak, sok járművezető továbbra is önzetlenül 

dolgozik. Mindemellett őket is sok olyan hatás éri – akár a szállítmányozási útvonal 

hirtelen megváltozása, akár a hosszú országhatár-átlépés, vagy a termelési 

egységek bezárása, és az azokat érint fuvar kiesése –, vagy korlátozás vonatkozik 

rájuk, melyeket kötelesek betartani. 

Annak érdekében, hogy minden versenyző előtt nyitva álljon a lehetőség, a Scania 

úgy határozott, hogy elhalasztja a SCANIA CO2NTROL CUP 2020 verseny kezdetét. 

Amikor a koronavírus világjárvány véget ér, és a karanténra valamint egyéb 

korlátozásokra vonatkozó szabályok megszűnnek, a verseny kezdő dátumát időben, 

előre bejelentik. 

A verseny jellege lehetővé teszi, hogy senki ne aggódjon az egészségi állapota vagy 

aktuális helyzete miatt. A vezetési teljesítményt közvetlenül a Flotta Menedzsment 

Rendszerből kinyert adatok alapján kiértékelik, így a járművezetőnek nem kell mást 

tennie, mint a napi munkáját elvégeznie, és a szokott módon, a lehető legjobb 

teljesítményt nyújtva vezetnie, hogy jobb legyen, mint mások. 

A megmérettetés három hónapja során számos adatot kiértékelnek: a Scania Driver 

Support adatait, a szállítási teljesítményt, az alapjáratot, az üzemanyag-fogyasztást 
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és így tovább. A SCANIA CO2NTROL CUP 2020 objektív 

lebonyolításának biztosítása érdekében minden regisztrált járműnek 

havonta legalább 5000 km-t kell megtennie. 

Minden hónapban kihirdetik a legsikeresebb pilótát, aki 150 euró értékű Scania Truck 

Gear vásárlási utalvánnyal gazdagodik majd. A teljes versenyidőszak első 30 

legjobbja meghívást kap a kötetlen hangvételű záróeseményre, illetve az abszolút 

első három helyezett várakozással tekinthet a svédországi Scania gyárba tett 

látogatás elé és az azzal egybekötött utazásra. 

2018-ban a SCANIA CO2NTROL CUP versenyen hazánkban 880 sofőr vett részt.  

A versenyről további információ és a jelentkezési lap megtalálható a 

www.scaniacontrolcup.hu oldalon. 

 

 
További információ: 
Mile Orsolya 
Scania Hungária Kft. 
Tel.: +36 23 531 037 
E-mail: orsolya.mile@scania.hu 
 

A Scaniáról 
A Scania a szállítmányozási iparág vezető gyártói közé tartozik. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt közösen 
vezetjük a változást, mely a fenntartható fejlődés irányába mutat. 2017-ben 82 500 tehergépjárművet és 8 300 
autóbuszt értékesítettünk, valamint 8 500 ipari- és hajómotort adtunk el ügyfeleinknek. A nettó értékesítési 
árbevétel megközelítette a 120 billió svéd koronát, aminek 20%-a a szervizszolgáltatásokból adódott. Az 1891-
ben alapított Scania több mint 49 300 alkalmazottjával mintegy száz országban van jelen. A kutatás és fejlesztés 
jellemzően Svédországban összpontosul, kiegészülve Brazíliával és Indiával, míg a termelés Európában, Dél-
Amerikában és Ázsiában folyik, regionális központtal Afrikában, Ázsiában és Eurázsiában. A Scania a 
Volkswagen Truck & Bus tagja. További információkért látogasson el a www.scania.hu weboldalra! 
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