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Nawet pozornie niewielka usterka auta może doprowadzić do
poważnego wypadku. Stan techniczny pojazdu jest ważniejszy, niż
myślisz. Sprawdź dlaczego!

Według danych policji tylko w 2012 roku stan techniczny pojazdów był przyczyną
55 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 66 zostało rannych. O jakie
konkretnie chodziło? W większości przypadków (53 proc.) winne były braki w
oświetleniu. Na drugim miejscu uplasowały się braki w ogumieniu (22 proc.), na
trzecim usterki układu hamulcowego (18 proc.), a za nimi układu kierowniczego
(3,6 proc.).

Opony i światła w centrum

Wymienione powyżej liczby powinny
stać się dla kierowców rodzajem
drogowskazu, który pokazuje na jakie

Serwis samochodowy Foto: Shutterstock
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elementy samochodu trzeba zwrócić
baczną uwagę, aby zminimalizować
ryzyko wypadku. Wchodzimy teraz w
szczególnie trudny dla uczestników
ruchu okres jesienno-zimowy. – Przez
dużą część dnia trzeba liczyć się ze
słabą widocznością, a także
potencjalnie śliską nawierzchnią –
mówi Katarzyna Florkowska z serwisu

Korkowo.pl.

– W takiej sytuacji trudno przecenić wartość sprawnie działającego oświetlenia
czy dobrych opon. Dobry stan techniczny pojazdu zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
To truizm, który warto powtarzać – dodaje Florkowska. Kierowcy, którzy sami z
siebie nie dbają o swe auta, prędzej czy później przymusi do tego sytuacja. A
konkretnie przepisy nakazujące regularne badania techniczne pojazdów.

Badanie techniczne, ale kiedy?

Badania techniczne mają na celu wyeliminowanie z ruchu pojazdów, które są
niesprawne i mogą stworzyć zagrożenie na drodze. Badanie tego rodzaju
przeprowadzają specjalne stacje diagnostyczne, a wizyta obejmuje przede
wszystkim kontrolę sprawności układu hamulcowego, kierowniczego zawieszenia i
oświetlenia.

Jak często należy dokonywać takich przeglądów? Badanie przeprowadza się przed
upływem 3 lat od pierwszej rejestracji pojazdu, a potem nie później niż 2 lata od
upływu tego pierwszego badania (czyli przed upływem 5 lat od daty pierwszej
rejestracji).

Koniec bloku reklamowego

TWOI ZNAJOMI

POPULARNE W ONECIE

Chcesz wiedzieć co ich
interesuje na Onecie?

Zobacz jak to działa

"Większego gów.. niż
blog Wierzbickiej, nie
widziałem"

Protesty w Nowym
Jorku i w Londynie
przeciwko zniesławianiu
Polaków przez BBC

Wojewódzki nie dogada
się z ojcem swojej
dziewczyny?

http://fa4.clk.onet.pl/adclick/CID=100545/CCID=42904/CT=str/URL=http://atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=GL8kMP%2bRIR2T3rb4BtJauRP8tzvdIAySFCr9Vb0c1H1ax%2bks%2bu5hbP5FOsLfHshidESB7u90HiRI4jR6k0T4Gw%3d%3d
http://plejada.onet.pl/abelard-giza-i-hubert-urbanski-obrazaja-marte-wierzbicka/6qer7
http://plejada.onet.pl/abelard-giza-i-hubert-urbanski-obrazaja-marte-wierzbicka/6qer7
http://plejada.onet.pl/abelard-giza-i-hubert-urbanski-obrazaja-marte-wierzbicka/6qer7
http://plejada.onet.pl/abelard-giza-i-hubert-urbanski-obrazaja-marte-wierzbicka/6qer7
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/protesty-w-nowym-jorku-i-w-londynie-przeciwko-znieslawianiu-polakow-przez-bbc/p46q6
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/protesty-w-nowym-jorku-i-w-londynie-przeciwko-znieslawianiu-polakow-przez-bbc/p46q6
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/protesty-w-nowym-jorku-i-w-londynie-przeciwko-znieslawianiu-polakow-przez-bbc/p46q6
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/protesty-w-nowym-jorku-i-w-londynie-przeciwko-znieslawianiu-polakow-przez-bbc/p46q6
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/protesty-w-nowym-jorku-i-w-londynie-przeciwko-znieslawianiu-polakow-przez-bbc/p46q6
http://kobieta.onet.pl/zycie-gwiazd/wojewodzki-nie-dogada-sie-z-ojcem-swojej-dziewczyny/wp6nr
http://kobieta.onet.pl/zycie-gwiazd/wojewodzki-nie-dogada-sie-z-ojcem-swojej-dziewczyny/wp6nr
http://kobieta.onet.pl/zycie-gwiazd/wojewodzki-nie-dogada-sie-z-ojcem-swojej-dziewczyny/wp6nr
http://kobieta.onet.pl/zycie-gwiazd/wojewodzki-nie-dogada-sie-z-ojcem-swojej-dziewczyny/wp6nr
http://pbid.fxdepo.com/engine?site=133289+page=$x$+space=0+link=$121708-220744-0$+goto=$http://pl.iforex.com/emerp/landing/masterlp/elp.aspx?content=ForexGuideName&creg=3&SID=277980$


Mała usterka – groźny wypadek? - Moto

http://moto.onet.pl/porady-ekspertow/mala-usterka-grozny-wypadek/4tfr7[2013-11-17 15:29:14]

Poleć

1
Udostępnij Polub Onet Moto

Później obowiązuje już jedna reguła: badanie techniczne pojazdu wykonuje się co
roku. Koszt okresowego badania technicznego samochodu osobowego zamyka się
w 99 złotych, a jego wysokość jest regulowana ustawą. Warto pamiętać o
uregulowaniu tej kwestii. Jeśli podczas kontroli drogówki okaże się, że samochód
nie posiada aktualnego badania technicznego, będzie musiał liczyć się z
zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Źródło: korkowo.pl
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Komentarze popularne  najnowsze  wątki  moje
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~apparatusa :  W 2012 roku 55 wypadkow mialo za
przyczyne stan techniczny pojazdu. Duzo? Tak. Za duzo.
Ale brzmi to inaczej w zestawieniu razem z ogolna liczba
wypadkow. Otoz w tym roku, 2012 wydarzylo sie na
terenie Polski 37 043 wypadki. Teraz ta liczba 55
przemawia do was inaczej? Tak. To sie nazywa ... rozwiń
całość
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zapomina o istnieniu klimatyzacji,
która ostatni raz uruchamiana była
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wyjazdem na wakacje.…
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