RENAULT TRUCKS OPTIFUEL CHALLENGE 2017

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

PRIN ACEST FORMULAR CONFIRM PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE
CONDUCERE ECONOMICĂ OPTIFUEL CHALLENGE A UNUI
REPREZENTANT DIN PARTEA COMPANIEI.

COMPANIE

PERSOANĂ AUTORIZATĂ DIN PARTEA
COMPANIEI

Denumire ﬁrmă ..............................................

Nume...............................................................

.........................................................................

Prenume .........................................................

Adresă ............................................................

Funcție ...........................................................

Localitate, Judeţ ...........................................

Email ..............................................................

.........................................................................

Mobil ...............................................................

ŞOFER PARTICIPANT

CALIFICĂRI LOCALE
OPTIFUEL CHALLENGE CLUJ

Nume ..............................................................

Primul concurs pentru caliﬁcările din Cluj
se desfăşoară în perioada 10.04.2017 21.04.2017. Înscrierile se fac în ordine
cronologică în urma planiﬁcărilor de
comun acord. Locul de desfăşurare a
concursului va ﬁ la sediul Renault Trucks
din Cluj: Str. Principală, loc. Gilău, 407310,
jud. Cluj.
Rezultatele competiţiei zonale din Cluj şi
şoferii caliﬁcaţi pentru ﬁnala naţională din
iulie vor ﬁ anunţati la sfârşitul etapei
Optifuel Challenge din Cluj.

Prenume .......................................................
Email .............................................................
Mobil ...............................................................
Permis categorie C+E Nr. .............................
Valabil până la ................................................
Card tahograf digital Nr. ................................
Valabil până la ................................................

Vă rugăm să completaţi formularul de înscriere şi să îl trimiteţi pe email la:
renault-trucks@freecomm.ro. Nr. de contact pentru mai multe informaţii referitor la înscriere este
0757 038 785.
Pentru alte detalii nu ezitaţi să contactaţi reprezentantul Dvs. Renault Trucks sau să vizitaţi website-ul nostru
www.renault-trucks.ro.

REGULI GENERALE

ETAPE

Optifuel Challenge este un concurs de conducere
economică dedicat şoferilor. Şoferul participant trebuie să
dispună de un permis clasa C+E, de un card tahograf valabil
şi trebuie să ﬁe angajatul companiei de transport invitată la
Optifuel Challenge.
Participantul trebuie să primească acceptul angajatorului
pentru a participa la Optifuel Challenge.
Termenul limită pentru înregistrare este 7.04.2017.
Numărul de participanţi este limitat şi doar cererile trimise
prin intermediul acestui formular pot ﬁ luate în
considerare.
Data intrării în concurs se stabileşte în ordine cronologică
în funcţie de momentul înregistrării şi trebuie să ﬁe agreată
atât de şofer cât şi de ﬁrma angajatoare.
Locul de desfăşurare a concursului va ﬁ la sediul Renault
Trucks din Cluj: Str. Principală, loc. Gilău, 407310, jud. Cluj.

Întregul concurs constă în 4 etape:
Ÿ Caliﬁcările zonale Optifuel Challenge.
Ÿ Finala naţională Optifuel Challenge 2017. Şoferii
caliﬁcaţi din ﬁecare regiune vor concura în cadrul ﬁnalei
naționale din luna iulie 2017. Mai multe detalii despre
ﬁnala din România vor ﬁ comunicate în curând.
Ÿ Finala internaţională Optifuel Challenge 2017.
Câştigătorul concursului naţional va reprezenta
România la ﬁnala internaţională 2017.
La ﬁnala internaţională toate costurile cu deplasarea sunt
preluate de către Renault Trucks.
De asemenea, la finala internațională trebuie să participe
acelaşi şofer câştigător al concursului Optifuel Challenge la
nivel naţional. O înlocuire a şoferului din partea aceleaşi
ﬁrme nu este posibilă. În cazul în care câştigătorul
concursului naţional nu poate la ﬁnala internațională, va
concura șoferul de pe locul a II-lea ș.a.m.d.

RESPONSABILITATE
Optifuel Challenge simulează activitatea zilnică a şoferului,
prin urmare conducerea vehiculului are loc pe drumurile
publice. Din acest motiv, participantul îşi asumă riscul
participării la Optifuel Challenge şi răspunde pentru orice
încălcări ale legislaţiei în vigoare şi pentru orice daune
provocate persoanelor sau bunurilor materiale în timpul
conducerii autovehiculelor Renault Trucks.

PREMII
Premiile dedicate ﬁecărei etape Optifuel Challenge nu sunt
transferabile şi nu pot ﬁ preschimbate în cash. Modul de
acordare a premiului va ﬁ de ﬁecare dată agreat atât de
participant cât şi de organizator. Câştigătorul este obligat
să plătească toate taxele aferente premiului şi alte
îndatoriri legale conform legislaţiei locale.

CONCURS
Probele se desfășoară în condiţii de traﬁc reale, iar
rezultatele nu pot ﬁ contestate din cauza diferenţelor de
traﬁc, oră, condiţii atmosferice etc. Traseul de parcurs este
stabilit de către Renault Trucks. Rezultatele vor ﬁ măsurate
pe baza consumului mediu de combustibil şi a vitezei medii
pe traseul parcurs cu ajutorul sistemelor Optiﬂeet și/sau
Infomax. Câştigătorul va ﬁ şoferul care va obţine cel mai
mic consum şi cea mai mare viteză medie. Dacă doi ﬁnalişti
obţin acelaşi rezultat, numărul de apăsări pe frână va ﬁ
luat în considerare.
Regulile detaliate vor ﬁ explicate de către organizator
înainte de intrarea în competiţie. Participantul se obligă să
respecte regulile de circulaţie ale statului român și pe cele
stabilite de personalul Renault Trucks.
La încălcarea regulilor, participantul poate ﬁ exclus din
concurs. Comportamentul care pune în pericol siguranţa in
traﬁc (de ex. consumul de alcool, droguri al participanților
etc.) duce la descaliﬁcarea imediată din concursul Optifuel
Challenge.

Nume ..............................................................
Prenume .......................................................

REGLEMENTĂRI FINALE
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula sau schimba
toate etapele concursului în caz de forţă majoră. În timpul
Optifuel Challenge 2017, vor ﬁ făcute poze şi ﬁlme care pot
ﬁ utilizate cu titlu gratuit de către Renault Trucks în
materialele sale promoţionale, în mediul online, inclusiv
platforma Facebook. Prin trimiterea acestui formular de
înregistrare, cel care trimite conﬁrmă faptul că a luat la
cunoştintă regulile concursului şi nu are obiecţii privitoare
la conţinut.

