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ZADEVA:

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2020

Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč smo se z veseljem odzvali vabilu
Zavoda Varna Pot, ki s svojimi aktivnostmi, projekti in nenehnim ozaveščanjem izboljšuje
cestno - prometno varnost ter podprli projekt Živimo vizijo NIČ.
Pri namenu izboljšanja cestno-prometne varnosti ne smemo pozabiti na dejavnika, ki vplivata
na izboljšanje cestno-prometne varnosti - in sicer na cestno infrastrukturo ter tehnično
brezhibnost vozil.
Velikokrat ponavljamo, da je pri Carglass-u varnost na prvem mestu. Ta je namreč neločljivo
povezana z našo dejavnostjo in seveda tudi kvaliteto našega servisa. Popravila, menjave in
kalibracije stekel izvajamo po najvišjih standardih kakovosti in varnosti koncerna Belron®, saj
pravilno vgrajeno vetrobransko steklo zagotavlja več kot 35% karoserijske trdnosti vozila.
S prihodom varnostnih in asistenčnih sistemov ADAS, ki pomembno zmanjšujejo število
prometnih nesreč, v zadnjih letih še toliko bolj – s servisom pri nas namreč vedno preverimo
njihovo pravilno delovanje. Prav tako ponavljamo, da je za varno vožnjo ključna tudi dobra
vidljivost, zato redno organiziramo akcije, v katerih podarjamo nove brisalce.
Za svoje delo smo prejeli tudi certifikat IMI - Institute of the Motor Industry, ki je vodilna
neodvisna organizacija odličnosti za učenje in razvoj na področju avtomobilizma. Posvečajo se
podpori napredka industrije s poudarjanjem pomena učenja znotraj poklica in strokovnih
dosežkov posameznikov. To nam daje poseben navdih, saj verjamemo, da lahko s kvalitetnim
in vestnim delom pripomoremo tudi k boljši varnosti v prometu.
Če uspemo preprečiti vsaj eno nesrečo s smrtnim izidom, smo namreč že naredili
neprecenljivo dejanje. Prepričani pa smo, da lahko skupaj storimo veliko več in ustvarimo
ceste brez smrtnih žrtev in hujših poškodb. Zato se tudi v našem podjetju poistovetimo z vizijo
NIČ in jo z veseljem podpiramo.
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