Informação

The Drivers’ Fuel Challenge
As inscrições para o The Drivers’ Fuel Challenge em Portugal estão abertas. Nesta
competição, motoristas de todas as marcas e de todas as empresas, poderão mostrar a
sua capacidade para poupar dinheiro e o ambiente, ao volante do novo Volvo FH.

A Volvo Trucks e a Auto Sueco procuram o motorista mais eficiente. Para o encontrar,
estão a decorrer provas em todo o mundo que culminarão na prestigiada final mundial em
Gotemburgo, cidade natal da Volvo, na Suécia, em Setembro de 2014.
Em Portugal, durante os próximos três meses serão efectuadas provas, de Norte a Sul do
país, para se encontrar os finalistas em cada uma das etapas. A final, marcada para 31 de
Maio, encontrará os três representantes portugueses a participar na final regional, que
dará acesso à final mundial.
"O custo de combustível e a condução eficiente são factores bastante importantes em
qualquer empresa de transporte. É por esse motivo que, através do The Drivers' Fuel
Challenge, queremos incentivar os motoristas a provar que são capazes de contribuir para
a melhoria da rentabilidade e excelência de condução", diz Ana Gago, responsável de
Marketing da Auto Sueco Portugal.
Nesta competição será testado o consumo de combustível, mas também o comportamento
do condutor em parâmetros como antecipação, travagem, utilização do motor e da caixa
de velocidades, tempo e regras de trânsito. As provas irão decorrer em condições reais,
onde os motoristas têm de manter a produtividade e irão mostrar que conduzem o camião
de forma segura e responsável.
Podem inscrever-se todos os motoristas com carta de condução C+E e com cartão de
tacógrafo válido no site www.driversfuelchallenge.com/pt ou em qualquer concessionário
Volvo em Portugal.
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Para ver vídeos com qualidade de emissão que suportem este comunicado de imprensa e mais, visite
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Pode encontrar filmes e imagens de imprensa na galeria de imagens e filmes da Volvo Trucks em
http://images.volvotrucks.com

A Volvo Trucks fornece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, disponibilizando uma
gama completa de camiões pesados. O apoio ao cliente é assegurado através de uma rede global de 2.300
concessionários e oficinas em mais de 140 países. A montagem dos camiões Volvo é feita em 16 países de todo o
mundo. Em 2012, foram vendidos mais de 105.000 camiões Volvo em todo o mundo. A Volvo Trucks é membro do
Grupo Volvo, um dos principais fabricantes do mundo de camiões, autocarros, equipamento de construção e sistemas
de transmissão para aplicações marítimas e industriais. O Grupo também fornece soluções de financiamento e
assistência. O trabalho da Volvo assenta nos valores fundamentais de qualidade, segurança e protecção ambiental.

