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DEKRA rozpoczyna akcję pod nazwą DEKRA SafetyCheck. Umożlia ona bezpłatną 
kontrolę pojazdów użytkowanych przez młodych kierowców.  

Policyjne statystyki wskazują, że kierowcy w wieku 18-25 lat często przyczyniają się do 
wypadków drogowych. Poza brawurą i brakiem doświadczenia istnieje jeszcze jedna istotna 
przyczyna takiego stanu rzeczy. Młodzi ludzie zazwyczaj jeżdżą starszymi autami, często 
wykazującymi usterki techniczne które zagrażają bezpieczeństwu na drodze.  

Akcja Dekry ma pomóc odpowiednio wcześnie oraz niezależnie od obowiązkowych badań 
technicznych wykryć te awarie. Podczas ubiegłorocznej edycji skontrolowano niemal 1 000 aut 
młodych kierowców w całej Polsce. Średni wiek badanych samochodów wynosił 11 lat, z których 
aż 70 proc. wykazywało usterki, najczęściej zawieszenia oraz układu kierowniczego.  

 

 

W tym roku akcja potrwa od czerwca do września i obejmie 150 wybranych Stacji Kontroli 
Pojazdów Partner DEKRA. Będzie możliwe sprawdzenie auta w zakresie m. in. oświetlenia, stanu 
opon, układów zawieszenia i kierowniczego.  
 

Wybierz najlepszą stację kontroli pojazdów w swoim województwie! 
 
 

Młodzi kierowcy mogą za darmo skontrolować auto 
2012.06.20  10:02  WP.PL  3 opinie  

 

TopNews - sprawdź jakie materiały WP.PL są dzisiaj najgorętsze!
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5,3 tys.Lubię to! 

Lubię to! 
Jedna osoba lubi to. Rejestracja, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.
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Twoja opinia 

Pozostało znaków: 4000 

[Pokaż regulamin]  

 Akceptuję regulamin zamieszczania opinii w serwisie i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wirtualną Polskę 

S.A. moich danych osobowych dla celów związanych z zamieszczeniem mojej opinii w serwisie. 

Wirtualna Polska S.A. w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
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~kraksa [2012-06-20 16:41]  

A niech sprawdza moja pandę II generacji. Mam akurat 25 lat więc warunki mam ;) Ale 
auto nie ma jakichś tam wad chyba... A będzie to coś kosztować? Zawsze mówi się, że 
bezpłatnie, a rzyjdzie co do czego i masz ci los. 

odpowiedz 
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~carmati [2012-06-20 20:58]  

Ja mam dwa auta z 93 roku- mitsubishi space wagon i fiata cc, co prawda mam więcej niż 
25 lat i na taki test się nie łapie ale przez wiele lat przygody z różnymi autami wiem że nie 
ważne ile lat ma auto i jakiej jest marki, jeśli jest zadbane służy długo i bezawaryjnie. 
Jedni chwalą Japończyki inni narzekają na auta włoskie a moje oba samochody jeżdżą dużo 
ale są w świetnej kondycji i na równi stawiam Japończyka i Włocha. 
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WASZE OCENY SAMOCHODÓW  

oceń swój samochód >  

OSTATNIO OCENIANE 

KUP UŻYWANE KUP NOWE
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model

+ dodaj ogłoszenie szukaj

OPEL ASTRA, OLEJ 
NAPĘDOWY 
(DIESEL), 200 000 
KM, 1994 R. 

więcej ogłoszeń  > 

ZAPLANUJ TRASĘ BAZA ADRESOWA
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MITSUBISHI 
Outlander I 
2004  

Antysemicki wybryk czy 
akcja artystyczna? 

KULTURA

"Ucieczka to nie 
rozwiązanie" - wakacyjna 
akcja... 
SZKOŁA
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więcej >   

KATALOG SAMOCHODÓW 

wszystkie samochody >   

GALERIE  

więcej galerii >

SKODA Fabia 5J  
2008  

AUDI 8L  
2001  

PEUGEOT 208 CATERHAM 7

FIAT 500 CHEVROLET 
Camaro

POJEDYNKI 

zobacz >

KALKULATORY 

Chevrolet 
Camaro

Ford
Mustang
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cena: 

 bardzo tani 

wiek: 

 do 3 lat

wielkość: 

 mały
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RENAULT 
KANGOO 
1.4 75 KM 
rok produkcji: 2001 
cena: 9000 zł 

KATALOG SAMOCHODÓW - NAJPOPULARNIEJSZE MARKI
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MITSUBISHI  
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RENAULT  

SEAT  

SKODA  

SUZUKI  
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VOLKSWAGEN  
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