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SCANIA CO2NTROL CUP 2022 
 
Po prestávke zavinenej koronavírusovou pandémiou prichádza Scania opäť  
s obľúbenou súťažou pre majiteľov a vodičov nákladných vozidiel CO2NTROL 
CUP. Slováci patria v ekonomickej jazde dlhodobo k absolútnej svetovej špičke 
a potvrdili to aj počas posledného ročníka. Aj tohto roku sa bude počas troch 
mesiacov vyhodnocovať skóre Scania Driver Support, prepravný výkon a ďalšie 
dôležité kritériá ovplyvňujúce ekonomiku  
a bezpečnosť prevádzky.  
  

 

Počas posledného ročníka súťaže SCANIA CO2NTROL CUP sa na Slovensku podarilo 
543 súťažným vozidlám ušetriť počas 3 mesiacov vyše 50 tisíc litrov nafty, čo pri 
priemernej cene nafty 1,44€/l robí 72 000 EUR! Od začiatku súťaže ale nešlo len o 
zníženie spotreby a nižšie emisie. Značka Scania je povestná tiež svojou 
bezpečnosťou a práve predvídavosť  
a plynulosť jazdy má veľký vplyv na bezpečnosť prevádzky. 

Scania vychádza v ústrety požiadavkám vodičov a pre tento rok dôjde k posunutiu 
začiatku súťaže tak, aby nezasahovala do prázdninového obdobia. CO2NTROL CUP 
tak začne už 1. apríla a potrvá do 30. 6. tohto roka. Počas týchto troch mesiacov sa 
bude hodnotiť rad kritérií: skóre Scania Driver Support, prepravný výkon vypočítaný 
ako násobok hmotnosti súťažnej súpravy a prejdených kilometrov vydelený počtom 
litrov spotrebovaného paliva, voľnobeh, spotreba paliva a ďalšie merateľné údaje 
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ovplyvňujúce ekonomiku prevádzky. Pre zaistenie objektívneho priebehu súťaže 
SCANIA CO2NTROL CUP 2022, musí každé registrované vozidlo najazdiť minimálne 
5 000 km mesačne.  

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky vozidlá Scania s komunikátorom C200 alebo C300 
(vozidlá vyrobené po 7/2011). Pretože sa vyhodnocujú on-line dáta priamo z vozidla, 
nemusia vodiči absolvovať žiadne špeciálne úlohy alebo trasy.  

Súťažiť sa tohto roku bude o dva typy výhier. Každý súťažný mesiac vyhlásime 
najúspešnejšieho vodiča, ktorý získa voucher v hodnote 150 eur na tovar z webshopu 
Scania. Pre najlepších 15 vodičov za celé obdobie súťaže je potom pripravený 
záverečný večierok a 3 absolútne najlepší sa potom môžu tešiť na zájazd do 
výrobného závodu Scania vo Švédsku.  

 

Viac informácií o súťaži a prihlášku nájdete na adrese: www.scaniacontrolcup.sk 

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 dopravy. V roku 2020 
sme našim zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a tiež 11 000 
priemyselných a lodných pohonných systémov. Čisté tržby prekročili 125 miliárd SEK, 
z ktorých bolo viac ako 20 percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania, 
ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva 
približne 50 000 ľudí. Výskum a vývoj prebieha najmä vo Švédsku. Výrobné závody sa 
nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými centrami v Afrike, Ázii 
a Euroázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON. Iné informácie nájdete na: www.scania.com. 
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