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Προστατεύστε το αυτοκίνητό σας

Η κλοπή μέσα από ένα αυτοκίνητο είναι συνήθως ένα έγκλημα ευκαιριακό, άρα το να αφήνετε πολύτιμα
αντικείμενα σε κοινή θέα ή η μειωμένη ασφάλεια οχήματος είναι κάτι που μπορεί να τραβήξει ανεπιθύμητα
βλέμματα. Με τα νέα ασύρματα κλειδιά, θα πρέπει να είστε έξτρα προσεκτικοί ότι έχετε κλειδώσει το
αυτοκίνητό σας.
Η κλοπή καινούργιων μοντέλων οχημάτων (περίπου 70%) δεν γίνεται βραχυκυκλώνοντας τα καλώδια
της μίζας, αλλά αποκτώντας πρόσβαση στα κλειδιά του κατόχου μετά από διάρρηξη του σπιτιού του.
(National Motor Vehicle Theft Reduction Council)

Απλά λαμβάνοντας μερικά πρόσθετα προληπτικά μέτρα για το αυτοκίνητό σας είτε όταν βρίσκεστε στο
σπίτι σας είτε όταν είστε εκτός, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις πιθανότητες να πέσετε θύμα αυτού
του είδους εγκλήματος.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα απλά βήματα που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε προκειμένου
να προστατεύσουμε καλύτερα τα οχήματά μας:

Προστατεύστε το αυτοκίνητό σας από κλοπή
■■ ΠΟΤΕ μην αφήνετε τα κλειδιά στη μίζα όταν δεν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, ακόμη και

Ασφάλεια οχήματος

Το να βασιζόμαστε στην άνεση ενός αυτοκινήτου είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε
δεδομένο. Ωστόσο, σε περίπτωση κλοπής ή ζημιάς του αυτοκινήτου σας ή των περιεχομένων του,
οι επιπτώσεις στην οικογένεια, την εργασία και τα οικονομικά σας θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.

μπροστά στην είσοδο του σπιτιού σας
■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να έχετε τις πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου σας κλειδωμένα, ακόμη κι όταν

οδηγείτε
■■ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ να αναβαθμίσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας με έναν καλό συναγερμό ή για

παλιότερα οχήματα με ένα ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser)
■■ ΠΟΤΕ μην αφήνετε τα κλειδιά σας σε κοινή θέα είτε στο σπίτι είτε σε δημόσιους χώρους, όπως π.χ.
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Προστατεύστε τα περιεχόμενα του αυτοκινήτου σας
■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να έχετε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειδωμένα όταν βρίσκεστε εκτός του αυτοκινήτου
■■ ΠΟΤΕ μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, τσάντες, GPS ή ψιλά σε κοινή θέα

ακόμη κι αν έχετε παρκάρει στο σπίτι σας
■■ ΠΑΝΤΟΤΕ προσπαθείτε να παρκάρετε σε καλά φωτιζόμενο χώρο ή όπου υπάρχει κόσμος
■■ ΤΕΧΝΙΤΕΣ, πάντοτε να κλειδώνετε τις εργαλειοθήκες και τις καρότσες σας και προσπαθήστε να

αποφεύγετε να παρκάρετε πάνω στο δρόμο τις νυχτερινές ώρες.

Προστατεύστε τον εαυτό σας κατά την πώληση του αυτοκινήτου σας
■■ ΠΟΤΕ μην αναφέρετε στην αγγελία τη διεύθυνση του σπιτιού σας όταν πουλάτε το αυτοκίνητό σας
■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να ζητάτε να δείτε και να σημειώνετε την ταυτότητα των ενδιαφερόμενων αγοραστών
■■ ΠΟΤΕ μην δίνετε το αυτοκίνητό σας για δοκιμαστική οδήγηση χωρίς επίβλεψη.
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Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό
επισκεφθείτε τη διεύθυνση carsafe.com.au
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόληψη εγκλημάτων
επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au

Για επείγοντα περιστατικά ή άμεσο κίνδυνο.

Για μη επείγοντα.

Για πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα. Μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.

