Безопасни улици.
Визия за нулева смъртност по пътищата:
Дългият път към зануляване на смъртта по пътищата

Ситуацията
Най-висок риск за
безопасността по пътищата:

НАМАЛЯВАНЕ
НА ЗЛОПОЛУКИТЕ С
ЛЕТАЛЕН ИЗХОД ОТ
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1980–2010

Цивилни жертви според
начин на придвижване:

2020

от всички
инциденти стават в
населени места.

Знаехте ли че?
През зимата
смъртността

Швеция

по пътищата в
Мотористи

Автомобилисти
111,345

Европа нараства
почти двойно, в

Други

Пешеходци

Велосипедисти
67,598

30,987

Статистика за Германия

сравнение с тази
988

Германия

през лятото.
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Неясни ситуации,
лоши пътни условия

Повреда в
превозното
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Разсеяност,
сънливост,
злоупотреба с
вещества, умения

Гърция
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Статистика за Холандия
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е
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43%
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Европейска статистика на
смърттността по пътищата.

Статистика за Европа

1.24 милиона

Всяка година
смъртни случаи по пътищата в световен мащаб
могат да бъдат предотвратени.

Зн

е?

ае
хте ли ч

5
0

Нашият принос
Гумите

Автомобил
създаваме
най-безопасните и
надеждни гуми.

Шофьор
цялостна
експертиза за
състоянието на
превозното
средство от
спирачката до
гумата.

Инфраструктура
Знание, отношение
и осведоменост
чрез професионално
шофьорско обучение,
например.

Визия за нулева смъртност по пътищата
Шофиране без инциденти – с иновативни решения от Continental.

Подобряване на
условията за
шофиране чрез
допитване до
обществото и
инженери по
пътищата и
инфраструктурата.

Всички източници можете да видите www.continental.bg

10

Европа

Някои от тях са Нотингам
(Великобритания), Аахен (Германия),
Еспоо (Финландия), всички от които
имат под 260,000 жители.

15

Америка

възникнали по пътищата.

20
Югоизточна Азия

0 смъртни случаи,

25

Западнотихоокеански
регион

Но само
200 европейски града имат

И все пак Европа води в статистиката
за най-малко фатални инциденти.

Източносредиземноморски
регион

В някои държави Визията за нулева
смъртност по пътищата
вече е факт:

Африкански регион

жертви
наранявания
инциденти

Иновативните
технологии ще
позволят един ден
да можем да караме
колите си без нито
един инцидент – във
всяка категория и
глобални пазари.

смъртни случаи по пътищата (на 100,000 жители)

нула

Нашата визия

