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BEZPIECZNY SAMOCHÓD

PAMIĘTAJ!!! OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA!!!
Nie pozostawiaj przedmiotów wartościowych w widocznym miejscu wewnątrz samochodu!
Przewożenie przedmiotów wartościowych na siedzeniach auta (torebka itp.) może zakończyć się ich utratą i
padnie łupem złodziei np. podczas zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem lub w korku ulicznym.
Po zaparkowaniu i zamknięciu pojazdu sprawdź czy jest on właściwie zabezpieczony!
Koniecznie sprawdź okna i szyberdach. Pozostawienie otwartych bądź uchylonych urządzeń tego typu znacząco
upraszcza złodziejowi dostanie się do środka pojazdu.
Wychodząc z pojazdu zawsze wyłączaj silnik i chowaj kluczyki, nawet gdy wychodzisz tylko na chwilę!
Może się zdarzyć, że zatrzymując się na chwilę do kiosku po gazetę nie będziesz miał już do czego wsiąść by
pojechać dalej.
Stosuj różnego rodzaju zabezpieczenia, nie tylko zamki fabryczne!
Każde dodatkowe zabezpieczenie: niestandardowe blokady, odcięcia zapłonu czy dopływu paliwa itp. w sposób
znaczący utrudniają kradzież auta i zniechęcają złodziei.

PAMIĘTAJ!!! OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA!!!
Zamykając garaż po wyprowadzeniu z niego samochodu nie pozostawiaj auta z kluczykami w stacyjce
i otwartymi drzwiami!
Często w taki właśnie sposób złodzieje kradną samochody.
Gdy zgubisz kluczyki do samochodu nie używaj drugiego kompletu przez dłuższy okres czasu, wymień
wkładki zamków pojazdu!
Lepiej rozejrzeć się za dobrym ślusarzem niż drugim samochodem.
Kluczyki bądź karty startowe do uruchamiania pojazdów chowaj zawsze w miejscu bezpiecznym!
Chowanie ich w zewnętrzną kieszeń ubrania, pozostawianie na stolikach lokali gastronomicznych lub w odzieży,
którą zostawiasz w szatni lub na wieszaku może stać się przyczyną kradzieży Twojego samochodu.
Stojące na jezdni nienaturalne przeszkody (np. śmietnik), uderzenie łokciem w prawe lusterko lub
przechodzącą osobę, może być zasadzką zorganizowaną przez złodziei, mającą na celu wybawienie Cię
z samochodu!
Ty wysiądziesz z pojazdu poprawić lusterko czy przestawić przeszkodę, a złodziej odjedzie Twoim samochodem.
Kupując używane części czy radioodtwarzacz niewiadomego pochodzenia możesz stać się przestępcą.
Ponadto zapewniasz zbyt złodziejom czym napędzasz koniunkturę dalszej kradzieży!
Kiedyś ktoś może kupić części z TWOJEGO samochodu.

BĄDŹ CZUJNY, UŻYWAJ WYOBRAŹNI, ZAPOBIEGAJ KRADZIEŻY!!!

