Varne ceste.
Vision Zero:
Dolga pot do cest brez smrtnih žrtev.

Situacija
Največja nevarnost v
cestnem prometu:

Manj nesreč
s smrtnim izidom
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Ali ste vedeli?
Število smrtnih
žrtev v cestnem
prometu se v
Evropi pozimi
v primerjavi s
poletjem skoraj
podvoji.
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Evropski cilj zmanjševanja
smrtnih žrtev v cestnem
prometu.
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omamljenost
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Statistični podatki za Evropo
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Vsako leto bi lahko preprečili
smrtnih žrtev cestnega prometa.
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Naša vizija

0

Naš prispevek
Pnevmatike

Avtomobilska industrija
Ustvarjamo
najvarnejše in
najzanesljivejše
pnevmatike.

Voznik

Celostno vrhunsko
znanje od zavornega
pedala do pnevmatike.

Infrastruktura
Znanje, primeren
odnos inosveščenost,
kar na primer dosežemo
z izobraževanjem
voznikov.

Vision Zero
Vožnja s preprečevanjem nesreč – s Continentalovo inovativno tehnologijo.

Izboljšanje voznih
pogojev ob pomoči
posvetov s skupnostmi
in projektanti
infrastrukture.

Vsi viri so navedeni na spletnem mestu www.continental-tires.com

(Nemčija) in Espoo (Finska), ki imajo vsa > 260.000 prebivalcev.
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Evropa

med drugim mesta Nottingham (Velika Britanija), Aachen
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smrtnih žrtev prometnih nesreč.
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Jugo-vzhodna
Azija

beleži nič

20
Zahodnotihomorska regija

zgolj 200 evropskih mest

25
Vzhodno Sredozemlje

Toda še vedno

Evropa je na prvem mestu z
najmanj smrtnimi žrtvami.

Afriška regija

V nekaterih državah se je vizija
nič, Vision Zero, že uresničila:

Smrtne žrtve v cestnem prometu na 100.000

nič

smrtnih
žrtev
poškodb
nesreč

Inovativne tehnologije
bodo omogočile, da se
bomo nekega dne vsi
vozili brez prometnih
nesreč – v vseh
kategorijah vozil in
na vseh svetovnih trgih.

