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ZADBAJ O ŚWIATŁA POJAZDU!
Data publikacji 22.11.2019

W sobotę tj. 23 listopada 2019 r., w ramach kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”,
będzie można w całej Polsce, na wybranych stacjach kontroli pojazdów, bezpłatnie sprawdzić
stan i ustawienie świateł w pojazdach.
Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, ma uświadomić kierowcom jak ważnym czynnikiem
wpływającym na bezpieczeństwo są światła pojazdu.
Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego
poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych
i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.
Dla bezpieczeństwa jazdy ważny jest stan wszystkich trzech elementów oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawienia
świateł. Pamiętajmy, aby nie tylko wymieniać przepalone żarówki, sprawdzić i ustawić światła, ale by zawsze były one
czyste.
Akcja będzie promowana, w całym kraju, między innymi poprzez emisję spotu na ekranach ﬁrmy Screen Network, co
umożliwi dotarcie do szerokiej grupy uczestników ruchu drogowego.
Natomiast w jednym z punktów Warszawy, tj. na Placu Unii Lubelskiej, dzięki kurtynie LED znajdującej się na fasadzie
centrum handlowego, przy użyciu specjalnej technologii rozpoznawania obrazów, będzie można wykryć awarię
oświetlenia w samochodzie stojącym w pierwszej linii na skrzyżowaniu. W przypadku niesprawnego oświetlenia kierowca
zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez emisję komunikatu na kurtynie LED (np. masz niesprawne lewe światło).
Dodatkowo aplikacja Yanosik doprowadzi zainteresowanych akcją do najbliższej stacji biorącej udział w kampanii.
Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem
Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polska
Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji a także Firma Neptis S.A.
– operator znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik oraz ﬁrma Screen Network S.A. – dysponująca wysokiej
jakości ekranami LED rozlokowanymi na terenie całego kraju.
Poniżej publikujemy wykaz stacji diagnostycznych, na których będzie można bezpłatnie sprawdzić stan oświetlenia
pojazdu.
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