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Jak przygotować auto na wakacyjny wyjazd

Według badania dotyczącego planów wakacyjnych Polaków, ponad 16 mln osób wybiera się w tym roku na urlop.
Własnym samochodem do miejsca wypoczynku zamierza dotrzeć 70 proc. osób (9,5 mln) wybierających się na
wakacje w Polsce oraz 25 proc. (1,4 mln) wybierających się za granicę.

- Samochód to niewątpliwie jeden z ulubionych, wakacyjnych środków transportu. Własnym samochodem Polacy
jeżdżą przede wszystkim na urlop do Polski, najczęściej w lipcu oraz w sierpniu (58 proc. wyjazdów samochodem ma
miejsce w tym czasie). Wydaje się również, że Polacy nie boją się podróżować samochodem, który ma więcej lat.
Osoby podróżujące za granicę poruszają się samochodami mającymi średnio 7 lat, podróżujący po terenie Polski
samochodami mającymi średnio 9 lat – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial
Assistance.
Podczas podróży samochodem najczęściej zdarzają się awarie
Statystyki zbierane przez Mondial Assistance pokazują, że najczęstszą przyczyną zgłoszeń o pomoc do Centrum
Operacyjnego są awarie. W lipcu i sierpniu 2016 roku, na terenie Polski było to 69 proc. zgłoszeń, a za granicą 83
proc. Dlatego tak ważne jest aby odpowiednio przygotować samochód do długiej podróży.
- Aby zminimalizować ryzyko awarii samochodu podstawową czynnością, którą kierowca powinien wykonać przed
wyjazdem na wakacje jest oddanie pojazdu do warsztatu, w którym przeprowadzony zostanie przedwakacyjny
przegląd. Poza sprawdzeniem oświetlenia, opon, zawieszenia, elementów elektrycznych należy uzupełnić lub wymienić
płyny eksploatacyjne takie jak płyn hamulcowy, chłodniczy oraz olej. Należy również sprawdzić stan klocków
hamulcowych, tarcz oraz działanie hamulca ręcznego. Aby podnieść komfort jazdy, szczególnie przy dalekim
wyjeździe, niezbędne jest oczyszczenie i uzupełnienie klimatyzacji – mówi Krzysztof Szczepkowski, usługodawca
Mondial Assistance.
Chorwacja najpopularniejsza z dojazdem własnym
Osoby samodzielnie organizujące swój wyjazd wakacyjny (56 proc.) najczęściej planują spędzić go w Chorwacji.
Niezmiennie od kilku lat jako środek transportu na wakacje w Chorwacji Polacy najchętniej wybierają samochód.
Podróżujący samochodem bardzo często rezerwują pobyt
w konkretnym hotelu/kwaterze przez internet lub telefon (30 proc. badanych), lub korzystając ze stron z ofertami
różnych hoteli (23 proc.).
- Długa podróż i ciepły klimat to duże obciążenie dla samochodu. Najczęściej spotykaną awarią podczas takiego
wyjazdu jest problem z układem chłodzenia. Poza uzupełnieniem lub wymianą płynu chłodniczego należy przed
wyjazdem upewnić się czy cały układ chłodzenia jest szczelny i dobrze zabezpieczony, a na wyjazd warto zabrać
dodatkowy zapas płynu – doradza Krzysztof Szczepkowski, usługodawca Mondial Assistance.
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Pamiętać należy również aby sprawdzić zawartość apteczki samochodowej, termin ważności gaśnicy, dokumentów,
ubezpieczenia oraz zasięg assistance. W przypadku awarii, kolizji lub wypadku warto mieć zanotowany numer do
Centrum Operacyjnego.

Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata
Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy,
świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część
naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z 10 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu
znanych Ci firm – również tych największych. www.mondial-assistance.com
Mondial Assistance (press box)

strona 2 / 2

