Zu¿yta szyba przednia
redukuje widocznoœæ...

Kiedy ostatnio
wymienia³eœ swoj¹?

Zu¿yta szyba przednia
redukuje widocznoœæ
i wyd³u¿a drogê hamowania

Nowa szyba pomaga
prowadziæ bezpiecznia
i wygodnie

Twoja odpowiedzialnoœæ jako kierowcy
Wszyscy wiedz¹, ¿e samochód nale¿y prowadziæ tak, by unikaæ niepotrzebnego ryzyka dla
pasa¿erów i innych u¿ytkowników drogi. Nasze samochody s¹ regularnie serwisowane, za
zrozumia³e przyjmujemy, ¿e opony musz¹ byæ wymienione kiedy siê zu¿yj¹, a kiedy os³abia nam siê
wzrok udajemy siê do okulisty i badamy sobie oczy.

Dlaczego wiêc szyby przednie
nie powinny byæ traktowane
jak opony?
Zbyt czêsto zdarza nam siê zapomnieæ
o fakcie, ¿e przednia szyba samochodu stale
nara¿ona na dzia³anie wiatru i deszczu,
zu¿ywa siê i wymaga wymiany
w regularnych odstêpach czasu. Nie jest
niczym niezwyk³ym to, ¿e ta sama szyba
pozostaje na miejscu z roku na rok, do czasu
a¿ uderzaj¹cy w ni¹ kamieñ lub inne powa¿ne
uszkodzenie, zmusza nas do jej wymiany.

Zu¿yta szyba przednia ciemnieje
i redukuje widocznoœæ
Im bardziej zu¿yta i porysowana jest przednia
szyba, tym s³absza jest widocznoœæ. Podczas
jazdy noc¹, zarysowania szk³a rozpraszaj¹
œwiat³a zbli¿aj¹cych siê pojazdów oœlepiaj¹c
tym samym kierowców i utrudniaj¹c
zauwa¿enie na czas przeszkód lub
nieochronionych u¿ytkowników drogi.

Twój samochód mo¿e nie przejœæ przegl¹du kontrolnego
W ostatnich latach zwiêkszy³o siê przywi¹zywanie uwagi do jakoœci przedniej
szyby samochodu podczas przegl¹du kontrolnego.
Coraz wiêcej szyb nie przechodzi testu ze wzglêdu na zu¿ycie, pêkniêcia
i odpryski.

Komfortowa jazda przy lepszej widocznoœci
Ka¿dy, kto zmieni przedni¹ szybê samochodu na now¹ natychmiast zauwa¿y
niesamowit¹ ró¿nicê. Zauwa¿alnie poprawia siê widocznoœæ,
a prawdopodobnie najlepszym dowodem na to jest bardziej komfortowa jazda
bez oœlepiania i przeszkadzania przez rozproszone œwiat³a z nadje¿d¿aj¹cych
pojazdów.
Dystanse hamowania dla ró¿nych wersji przednich szyb i ostroœci widocznoœci.
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Widocznoœæ dla kierowcy z bardzo
zu¿yt¹ szyb¹ przedni¹ mo¿e byæ
o 15% mniejsza podczas jazdy noc¹
ni¿ przy nowej szybie przedniej.
Po³¹czenie bardzo zu¿ytej szyby
przedniej z os³abion¹ widocznoœci¹
oznacza utratê oko³o 25%
widocznoœci.
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Na podstawie raportu nr 382 „Widocznoœæ przeszkód przy os³abionej widocznoœci i/lub zu¿ytych szybach przednich ”Szwedzkiego Narodowego
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