
20 Novembre, 2010

EMEA

Karta Ratownicza może uratować życie  !

Zapraszamy do 

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland

Ul. Katowicka 24

Bielsko-Biała
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• Karta ratownicza („rescue sheet”) to zestandaryzowana informacja, 

która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia schemat 

pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych 

elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia 

poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów.

Co to są Karty Ratownicze?

Pozornie zwykła kartka papieru wożona 

w samochodzie pozwala często skrócić

czas akcji ratowniczej o 30 procent, o  

6 – 9, często decydujących, minut.  

Pozornie zwykła kartka papieru może 

uratować Ci życie.



CEL  AKCJI „KARTY RATOWNICZE”
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Podstawowy cel ,  to ułatwienie działań zespołów ratowniczych, 

poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas pracy 

zespołów ratowniczych i wyposażenie jak największej ilości pojazdów 

w Polsce w karty ratownicze i nalepki

Temu służą:

4 KROKI DO BEZPIECZEŃSTWA 
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KROK 1: Dowiedz się czym są Karty ratownicze:

Karty ratownicze, są przygotowywane 

przez producenta pojazdu. 

Jeśli zdarzy się kolizja drogowa, a Twój 

samochód będzie oznaczony nalepką 

informującą o posiadaniu w pojeździe 

karty ratowniczej ,wówczas zespół 

ratowniczy  będzie wiedział,jak

najszybciej wydostać pasażerów z 

pojazdu. 

Podobnie robi cała Europa.



Przyjedź do  Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland 

przy ul. Katowickiej 24 w Bielsku-Białej
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KROK 2: Zadbaj o swoje bezpieczeństwo



Jeżeli nie to, Kartę wydrukują dla Ciebie pracownicy Biura Obsługi Klienta 

lub Sprzedawcy i umieszczą je w Twoim samochodzie !
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KROK  3 : Sprawdź, czy Twój samochód posiada Kartę 

bezpieczeństwa



Przykleimy również nalepkę od wewnątrz  

w samochodzie (dolny lewy róg 

przedniej szyby od strony kierowcy) 

Służba ratownicza musi wiedzieć, 

że w samochodzie znajduje się Karta ratownicza.

Temu właśnie służy umieszczenie 

na szybie samochodu specjalnej nalepki.
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KROK  4 : Nalepka na szybę 



Czas  do szkoły. 

Z Kartą Ratowniczą bezpieczniej !
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Dołącz do Ogólnopolskiej  Akcji !

Weź udział w Konkursie ! 



W sobotę 27 września 2014 w Naszym salonie samochodowym, 

znajdującym się w  Bielsku-Białej przy ulicy Katowickiej 24 odbędzie się 

kolejna odsłona akcji „Karta ratownicza”. 

W godzinach 8:00-15:00 będzie można bezpłatnie odebrać kartę 

ratowniczą, a także wziąć udział w konkursie na najciekawsze hasło 

promujące akcję „Karty Ratownicze”. 

Nagrodą główną w konkursie będzie voucher o wartości 5000 złotych na 

rodzinne wakacje marzeń.
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Czas  do szkoły. 

Z Kartą Ratowniczą bezpieczniej !

Dołącz do Ogólnopolskiej  Akcji !

Weź udział w Konkursie ! 
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Zapraszamy w ten dzień do naszego

salonu wszystkich rodziców wraz z

dziećmi, by wytłumaczyć dlaczego

auto, którym codziennie odwozimy

dzieci do szkoły, powinno być

wyposażone w kartę ratowniczą.

Oczywiście także po to, by bezpłatnie

odebrać taką kartę ratowniczą i

nalepkę informacyjną na auto. A

także po to, by wziąć udział w

konkursie na najlepsze hasło

promujące akcję „Karty Ratownicze”.

Czas  do szkoły. 

Z Kartą Ratowniczą bezpieczniej !

Dołącz do Ogólnopolskiej  Akcji !

Weź udział w Konkursie ! 
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Czas  do szkoły. 

Z Kartą Ratowniczą bezpieczniej !


