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Szanowni Państwo 
 
 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na kolejne: 

Spotkanie techniczne przedstawicieli transportu 
DriveLand, Mszczonów, 24-25 maja 2018 r. 

W programie spotkania przewidujemy między innymi wymianę doświadczeń wynikających  
z eksploatacji w Przedsiębiorstwach Przesyłu / Dystrybucji / Obrotu energią elektryczną 
pojazdów i samochodowego sprzętu specjalistycznego, omówienie aktualnych problemów  
z dziedziny transportu samochodowego, a także prezentację aktualnej oferty rynkowej 
pojazdów dla branży energetycznej. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa pojazdów 
użytkowych przystosowanych do wymagań elektroenergetyki zawodowej a także osprzętu 
stosowanego w ww. pojazdach. 

Spotkanie adresowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za zakupy i eksploatację 
pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach energetycznych oraz do producentów  
i dostawców takich pojazdów. 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w tym spotkaniu w formie prezentacji pojazdów 
i sprzętu oferowanego przez Państwo do sprzedaży. Mamy nadzieję, że wzorem lat 
ubiegłych, udział w Spotkaniu będzie dla Państwa jak i przedstawicieli użytkowników spośród 
energetyki zawodowej obopólnie korzystny. 

Jednocześnie informujemy, że prezentowane pojazdy i urządzenia powinny spełniać kryteria 
przystosowania i użyteczności dla potrzeb energetyki (specjalistyczne, towarowe, dostawcze, 
terenowe). 

Nowym elementem tegorocznego spotkania będzie możliwość zaprezentowania pojazdów 
na torze do doskonalenia techniki jazdy. 

Jeśli byliby Państwo zainteresowani naszą ofertą uprzejmie prosimy o spowodowanie 
wypełnienia załączonego formularza zgłoszeniowego oraz formularza dotyczącego 
prezentowanych pojazdów i przesłanie go do Biura PTPiREE na numer faksu 61 846-02-09 
lub na adres transport@ptpiree.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. Ze względu na 
konieczność optymalnego wykorzystania ograniczonej powierzchni ekspozycyjnej prosimy  
o wskazanie gabarytów przewidzianych do prezentacji pojazdów/urządzeń. 

Dodatkowo, celem zaplanowania odpowiednich prób na torze do doskonalenia techniki jazdy 
dla danego rodzaju, pojazdu prosimy o wytypowanie poprzez zaznaczenie w załączonym 
formularzu pojazdów do niniejszych prób. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 25 maja, w godzinach od 9:00 do 13:00, odbędzie się 
w miejscu spotkania szkolenie z bezpiecznej jazdy dla Przedstawicieli Spółek Przesyłu / 
Dystrybucji / Obrotu. Istnieje możliwość, aby użytkownicy mogli skorzystać w czasie tego 
szkolenia z prezentowanych przez Państwa pojazdów. Jeśli wyrażacie Państwo 
zainteresowanie powyższym to proszę o odpowiednie wypełnienie załączonego formularza. 



 

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie potwierdzonej kopii 
przelewu prawidłowo wyliczonej przez Państwa kwoty w terminie do 23 kwietnia 2018 r. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Szczegółowych informacji na temat Spotkania udziela: 
Sebastian Brzozowski, brzozowski@ptpiree.pl, tel. 61 846-02-31 


