Varför ska jag utbilda mig i

Sparsam körning - Eco Driving?
På samma enkla sätt som när du tillbringar en trevlig kväll framför
TV:n, blir du på SmartDriving.se utbildad av experter att med enkla
grepp kunna spara upp till 25 % av dina bränslekostnader.

I SmartDrivings utbildning hittar du 16 Webb-TV avsnitt där
du bl.a. får åka med en professionell instruktör i sparsam
körning som lär dig att köra mer ekonomiskt med din bil.
Du kan gå utbildningen var och när du vill med hjälp av en
dator och bredbandsuppkoppling.
Du möter även experter inom kost, hälsa, däck, miljö och
teknik som berättar hur du med enkla knep kan bil en bättre
och mer miljömedveten förare. Det är viktigt du mår bra när
du kör bil för att inte utsätta dig själv eller andra för risker.
Mår du bra har du större förutsättning att koncentrera dig
bättre på sparsam körning. Sparsam körning bygger mycket
på planering vilket du snabbt kommer att märka. Med stor
sannolikhet kommer du att bli en mindre stressad förare i
trafiken samtidigt som du även kommer att spara tid tack
vare planeringen.

Minska utsläppen

få Stora besparingar!
Du kan nu bidra till att vi minskar utsläppen samt bidra till
att ni får stora besparingar gällande ekonomin på företaget/
organisationen. Detta gäller inte enbart bränsle, utan detta bidrar
även till minskade servicekostnader och minskat slitage på era
fordon. Självklart ska du nyttja denna kunskap när du kör din egen
bil, du kan spara många tusenlappar/år och bidra till minskade
utsläpp

Ett nytt beteende

Sparsam körning innebär inte att köra långsamt.
Däremot planerar man sin körning vilket gör att
medelhastigheten ofta bli högre hos dem som
använder körtekniken sparsam körning. Att köra
sparsamt innebär också en väsentligt minskad
bränsleförbrukning.
Genom att utbilda dig med SmartDriving framför
datorskärmen släpper du ut minimalt med
föroreningar och utsätter dig själv inte för risk då du
inte behöver köra bil. Du är säkert redan en skicklig
förare, nu ska du lära dig ett enkelt beteende där du
kommer att spara både pengar och bidra till miljön
och förhoppningsvis bli en ännu säkrare bilförare.

spara pengar med sparsam körning

få mer över till semesterkassan!
Vi har sett många exempel på förare som genomgått utbildningen
som sparat ihop semesterresan genom att göra något så enkelt
som att lära sig köra sparsam körning hos SmartDriving.se.

minskad bränslekostnad
I snitt kör medelbilföraren i Sverige ca 1500 mil/år.
Räknar vi med ett bensinpris på ca 12 kr gör vi av med
ca 18 000 kr enbart i bränslekostnad. Med sparsam
körning minskar du även slitage och servicekostnader
på din bil. Om vår bil förbrukar 0,8 liter/bil (bensin 95
oktan) släpper vi ut 2652 kg koldioxid per/år.
Om du sparar 10 % när du kör sparsam körning sparar
du 1 800 kr/ år, sparar du 25 % blir siffran 4 500 kr/år.
Om man i familjen har två bilar blir beloppen 3 600 kr
respektive 9 000 kr.

Mer information finner ni på www.smartdriving.se eller kontakta oss via info@smartdriving.se

