Warszawa, 31.10.2017

Dobre nawyki za kierownicą
Nie ma kierowcy idealnego, każdy z nas popełnia mniejsze bądź większe błędy na
drodze. Najważniejszą umiejętnością jest więc ich dostrzeżenie i próba zmiany
nawyków. Pomogą w tym trzy nowe filmy zrealizowane przez Team TOTAL.

Poradami z kierowcami dzielą się - bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach mechanik samochodowy Adam Klimek, dziennikarz i pasjonat motoryzacji Patryk Mikiciuk oraz
kierowca rajdowy i wyścigowy Klaudia Podkalicka.

Materiały filmowe dostępne są na stronie teamtotal.pl oraz serwisie YouTube. W najnowszych
produkcjach, eksperci Team TOTAL w przystępny dla każdego kierowcy sposób tłumaczą „Jak
działa ABS”, „Jak prawidłowo jeździć samochodem po mieście” i odpowiadają na wciąż
powtarzające się pytanie „Czy jazda na luzie zmniejsza spalanie?”.

„Od 2004 roku system ABS jest obowiązkowym wyposażeniem każdego nowego samochodu
sprzedanego na obszarze Unii Europejskiej. Pomimo to wciąż wielu kierowców nie potrafi
efektywnie wykorzystać jego zalet” - mówi Adam Klimek z Team TOTAL - „Obecnie znaczna
część ruchu samochodowego ogranicza się do terenu zabudowanego, co przekłada się na
dłuższe stanie w korkach i ogranicza płynną jazdę. Nieustanne ruszanie i hamowanie wyrabia
u kierowcy zły nawyk trzymania nogi na sprzęgle, a podczas dojeżdżania do świateł wrzucanie
biegu jałowego”.

Dostęp do wszystkich materiałów publikowanych na stronie teamtotal.pl i serwisie YouTube
jest bezpłatny.

O Team Total:
Team TOTAL to wyjątkowe miejsce dla kierowców, mechaników i pasjonatów motoryzacji. To
platforma, na której można znaleźć eksperckie artykuły, filmy instruktażowe, fachowe porady,
a przede wszystkim ludzi, dla których samochody są największą pasją. Zespół Team TOTAL
tworzy przejrzyste i przystępne treści zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów..
Naszymi ekspertami są: Adam Klimek – najpopularniejszy mechanik samochodowy w Polsce,
Patryk Mikiciuk – dziennikarz motoryzacyjny, który prowadził niezliczoną liczbę pojazdów
mechanicznych, oraz Klaudia Podkalicka – utalentowany kierowca rajdowy.
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Więcej informacji o TOTAL Polska można znaleźć tutaj:
www.total.com.pl
www.teamtotal.pl
www.facebook.com/totalpolska

O TOTAL Polska :
TOTAL Polska działa w Polsce od 1992 roku i ma ugruntowaną pozycję na rynku olejów silnikowych. Oferuje
produkty dwóch znanych marek TOTAL i ELF. Od 2008 roku szybko rozwija również sprzedaż asfaltów i aktualnie
zajmuje 3 pozycję. TOTAL Polska jest również obecna na rynku przemysłowych płynów specjalnych. Od 2010 roku
TOTAL prowadzi import oraz hurtową sprzedaż paliw. W grudniu 2014 roku uruchomiła pierwsze stacje paliw w
Polsce, wchodząc tym samym na rynek detaliczny. www.total.com.pl

O Grupie TOTAL:
TOTAL jest jednym z liderów rynku naftowo-gazowego na świecie. Prowadzi działalność w 130 krajach świata i jest
głównym podmiotem w sektorze chemicznym. W Polsce Grupa TOTAL jest obecna za pośrednictwem TOTAL
Polska, AS24 z 23 automatycznymi stacjami paliw dostosowanymi do potrzeb samochodów ciężarowych oraz
Hutchinson. www.total.com

