Συμβουλές προστασίας
από τις κλοπές
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στις κλοπές αυτοκινήτων όπως αποτυπώνεται και
στα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας.
Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συνεχή αύξηση της εγκληματικότητας αλλά και στην εφαρμογή της
ψηφιακής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα, η οποία επιτρέπει νέες μεθόδους στην προσπάθεια κλοπής τους,
όπως η χρήση ραδιοπομπών στα keyless αυτοκίνητα.
Πολύ συχνά, τα σύγχρονα αντικλεπτικά συστήματα αποδεικνύονται ανεπαρκή ενώ εμφανή παραδοσιακά
μηχανικά μέσα που προστατεύουν το αυτοκίνητο κατά της κλοπής λειτουργούν αποτρεπτικά.
Στο περιβάλλον αυτό, έχει αποδειχθεί ότι η προσωπική φροντίδα του αυτοκινήτου από τον οδηγό, μέσα
από μικρές καθημερινές ενέργειες, μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα κλοπής.
Οπότε, συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε κάποιες ιδέες - προτάσεις που θα βοηθήσουν να
προστατεύσετε το αυτοκίνητο σας από την κλοπή:

Στην περίπτωση που διαθέτετε κλειστό χώρο πάρκινγκ, προτιμήστε να σταθμεύετε σε
αυτόν το αυτοκίνητό σας (ιδιαιτέρως στη διάρκεια της νύχτας).
Δημιουργήστε δυσκολία στη διαφυγή του κλέφτη. Όποτε αυτό είναι εφικτό, επιλέξτε να
σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε καλά φωτισμένα σημεία του δρόμου και αποφύγετε
περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα.
Φροντίστε να κλειδώνετε το αυτοκίνητο σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν οδηγείτε
ή σταθμεύετε για λίγα λεπτά.
Μην αφήνετε αντικείμενα αξίας μέσα στο αυτοκίνητο κυρίως
αν είναι εμφανή στους περαστικούς.
Στην περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια στη γειτονιά σας,
ενημερώστε την Αστυνομία.
Φροντίστε να κρατάτε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σε ασφαλή και μη εμφανή θέση
ώστε να προστατευτείτε από πιθανή κλοπή του αυτοκινήτου ακόμη και σε περίπτωση
διάρρηξης του σπιτιού.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε keyless τεχνολογία, φροντίστε να κρατάτε τα
κλειδιά σας μακριά από τρίτους, που μπορούν να αντιγράψουν το σήμα. Επίσης,
απενεργοποιείστε το κλειδί αμέσως μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Μη ξεχνάτε
Η παράδοση όλων των κλειδιών του αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής όπως και κατά την επιστροφή του
στη λήξη της μίσθωσης, σας απαλλάσσει από πρόσθετα κόστη.
Είναι σημαντική η άμεση δήλωση της κλοπής του αυτοκινήτου, τόσο στην Αστυνομία
όσο και στην LeasePlan, καλώντας 24/7/365 τη Γραμμή Οδηγών +30 2106100050.

