KOMISARIAT POLCJI WARSZAWA REMBERTÓW
Jak uchroni samochód przed kradzie

i włamaniem

Jednym z wa nych aspektów naszego ycia jest mo liwo
swobodnej
komunikacji jak daje posiadanie samochodu. Jest on kupowany nie rzadko
kosztem wielu wyrzecze i po wi ce , dlatego te jego utrata bywa bardzo
bolesna i przykra dla wła ciciela. Zdarza si , e łupem złodziei padaj rzeczy
pozostawione w samochodzie bez nadzoru. Pami tajmy o kilku wa nych
zasadach, które pomog uchroni nasz samochód i pozostawione w nim
mienie.
Poni ej przedstawiamy szereg porad utrudniaj cych kradzie pojazdu lub włamanie do niego:
• samochód powinien mie zainstalowany system alarmowy, który m.in. b dzie ochraniał
kabin przed włamaniem. Dobrym jego uzupełnieniem s ró nego rodzaju blokady
mechaniczne, a tak e posiadanie wył cznika zapłonu ukrytego w miejscu znanym tylko
wła cicielowi. Je eli nie ma mo liwo ci pozostawienia samochodu na parkingu strze onym,
to do jego zaparkowania nale y wybiera miejsca dobrze widoczne dla otoczenia i
ucz szczane. Natomiast w nocy - dobrze o wietlone i w pobli u okien domów mieszkalnych.
Istotnym działaniem utrudniaj cym czerpanie korzy ci z kradzie y samochodu jest
oznakowanie najwa niejszych jego elementów w firmie specjalistycznej, i nie kupowanie
cz ci z podejrzanego ródła.
• parkuj c samochód nawet na krótk chwil nale y:
- sprawdzi czy wszystkie okna s domkni te, a klapa baga nika zatrza ni ta,
- wł czy alarm oraz inne posiadane zabezpieczenia,
- baga e tj. torby, plecaki, nesesery i inne rzeczy powinny by w schowkach lub baga niku,
pozostawienie ich na widoku b dzie zach t dla złodziei (dotyczy to te zakupów
pozostawianych w aucie przed sklepami). Rzeczy tych nie powinni my te chowa do
baga nika bezpo rednio w miejscu zaparkowania.
• je eli w samochodzie zainstalowany jest radioodtwarzacz z panelem, to panel ten zabieramy
ze sob , a nie chowamy do schowka czy pod fotel,
• odchodz c od samochodu kluczyki chowamy do kieszeni wewn trznych ubrania, a w domu
w miejscu bezpiecznym (z dala od drzwi wej ciowych). Nigdy te nie pozostawiamy
dokumentów samochodu we wn trzu, parkuj c na posesji czy w gara u nie otwieramy
bramy pozostawiaj c samochód z kluczykami w stacyjce.
Podró uj c samochodem przede wszystkim nie powinni my:
• pozostawia torebek, neseserów, plecaków i innych rzeczy warto ciowych na fotelu
pasa era czy kanapie z tyłu,
• zabiera autostopowiczów z miejsc podejrzanych, czy osób przypadkowo poznanych
podczas postoju,
• zatrzymywa si w miejscach nieo wietlonych, zalesionych czy na pustkowiu,
• pozostawia auta na postoju bez nadzoru szczególnie, gdy baga widoczny jest przez jego
szyby.
Pami taj! Dokładnie rozwa wszelkie próby zatrzymania Ci przez innych u ytkowników drogi
np. sygnalizuj cych usterk Twojego auta. Mo e to by próba napadu. Lepiej dojecha do
najbli szej, wi kszej stacji benzynowej i tam sprawdzi pojazd.
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