OFERTA

CONDUÇÃO EFICIENTE
Modelo Hibrido

MENOS CUSTOS
MAIS SEGURANÇA
Ao escolher o seu novo aluguer operacional queremos que a sua empresa e os seus condutores recebam ainda mais vantagens. Para isso,
quando o seu condutor receber a sua nova viatura, recebe junto da documentação da viatura um “voucher” para uma formação profissional
em condução eficiente. Desta forma, recebe um serviço onde a sua empresa começa imediatamente a reduzir custos com combustível e a
colocar a segurança dos seus condutores em primeiro plano.
E porque queremos enriquecer ainda mais esta formação, os seus condutores irão experimentar a condução de modelos híbridos, com apoio
profissional da Arval Training Academy e dos especialistas em formação para condução profissional da Top Driving Solutions, No final do
curso cada condutor recebe o respectivo diploma de formação.

Próximos passos:
Ao receber o seu carro novo, o condutor recebe um “voucher” que deverá enviar para a Arval por email ou correio para que possa
receber a sua formação. O condutor será então contactado para marcação de um curso de condução eficiente. Sendo uma formação
prática, em cada viatura poderão ir até 3 formandos em simultâneo, sempre acompanhados por um formador profissional. A logística
da marcação das formações será da responsabilidade da Arval através do nosso parceiro exclusivo para estas formações, a Top Driving
Solutions (TdS), ficando a formação de cada condutor disponível até 3 meses após a recepção da sua nova viatura.
Para maior comodidade e simplicidade no acesso à formação, a realização dos cursos será, sempre que possível, na proximidade e nas
instalações dos clientes, salvo existência de formandos de diferentes entidades, caso em que a formação será realizada nas instalações
da Arval Training Academy, em Algés ou, no Porto, nas instalações da TdS.

 Vantagens para a empresa
 Otimização de custos





Menos custos no seu TCO*
Poupança imediata de combustível
Formação profissional
Prevenção acidentes, multas, etc.

 Satisfação Condutor
 Por pertencer a uma empresa comprometida com
a segurança dos colaboradores e meio ambiente
 Formação profissional com efeitos práticos, em
estrada e com modelo de coaching

 Benefícios para os condutores
 Qualidade de Serviço
 Experiência de um novo serviço de aluguer
 Formação exclusiva
 Formação profissional prática de elevada qualidade

 Segurança
 Oportunidade de aprenderem técnicas de condução
avançada
 Adaptação de condução a menos consumo de
combustível e mais segurança
 Formação extensível ao uso privado da viatura de
cada colaborador

 Resposta a compromissos
 Relatório de cada formação
 Redução de custos operacionais
 Acções para reduzir emissão de CO2 e aumentar
segurança condutores

 Responsabilidade social
 Oportunidade de contribuir para redução emissões
de CO2

Nota: A marcação das formações é feita por datas de formação, sendo enviado convite aos condutores para formação com indicação das datas de formação. Não será possível a
marcação de formações individuais. Não sendo possível a um condutor estar presente numa formação, poderá escolher outra data em que a mesma aconteça.

* TCO – Total Cost of Ownership – O custo total da gestão da sua frota

CONDUÇÃO EFICIENTE
Metodologia.
 Enquadramento
O comportamento do condutor contribui para um aumento de até 35% do consumo de
combustível e para 90% dos acidentes. Consequentemente, motivar os condutores e
oferecer-lhes treino eficaz para os ajudar a conduzir com eficiência é fundamental para
reduzir o risco da frota.

 O que é Condução Eficiente?
É um estilo de condução caracterizado pelo conjunto de comportamentos adoptados
durante a condução de um veículo motorizado que permite minimizar o risco de acidente
e o consumo de energia.

 Objectivo geral da formação
Formação focada no condutor, com o objectivo de dotar os formandos de mais
conhecimentos técnicos a fim de adoptarem uma atitude e comportamento mais seguros
e eficientes durante a condução.

 Plano de formação – (duração 3,5 horas)
Tema
Objectivos e regras de segurança

Assessorias iniciais de Condução Eficiente. Medição do estilo
de condução
Conceitos de Condução Eficiente. Previsão e antecipação,
tempos de reacção e travagem. Distâncias de segurança.
Técnicas de redução de consumo e estilos de condução.
Assessoria de controlo. Aplicação em ambiente real de
trânsito das técnicas de Condução Eficiente.
Apresentação de resultados. Avaliação da acção.

Nota:
Curso oferecido para alugueres formalizados a partir do dia 1 de Junho
de 2017 e disponibilizado com entrega de uma nova viatura no âmbito
dos contratos de aluguer, serviço e gestão da Arval. Serviço sem custo
adicional para o cliente e com uma validade de até 3 meses após data
de entrega de uma viatura nova. Esta oferta não é válida para pedidos
pontuais de formação ou para contratos de viaturas já em aluguer,
situações para as quais, será apresentada uma proposta em separado.
Formação não considera serviços complementares de catering ou
deslocações para formandos. Formação realizadas em viaturas
hibridas, podendo em alternativa o cliente optar pela viatura de
aluguer.
A Arval tem um papel activo na promoção de acções que reduzam a
sinistralidade e emissões de CO2.

Formação
profissional
em parceria:
Mais informações:
arval@arval.pt

707 223 223

Observações
Em sala

No veículo de formação

Em sala

No veículo de formação
Em sala

