
Gdzie mo¿na zabezpieczyæ

samochód systemem DNA?

DNA w polskich mediach

Wysoka skutecznoœæ

SprawdŸ na stronie gdzie mieœci siê najbli¿szy serwis, który oznakuje Twój
samochód systemem DNA AUTO. W celu uzyskania dodatkowych informacji zadzwoñ pod numer
/061/ 847 92 50 lub na ogólnopolsk¹ infoliniê 0801 302 801.

Umów siê na wygodny dla siebie termin.

W ka¿dej chwili bêdziesz móg³ sprawdŸiæ swój indywidualny numer identyfikacyjny DNA na stronie
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CIÊ¯ARÓWKI AUTO ŒWIAT

• Komenda G³ówna Policji uwzglêdni³a system DNA AUTO w Programie Przeciwdzia³ania
Przestêpczoœci Samochodowej realizowanym w ramach rz¹dowej strategii BEZPIECZNA
POLSKA.

• System DNA AUTO by³ prezentowany na ogólnopolskim szkoleniu zawodowym policjantów
Wydzia³ów Kryminalnych Komend Wojewódzkich i Komendy Sto³ecznej Policji.

• Towarzystwa Ubezpieczeniowe, m.in. PZU S.A., WARTA S.A., PTU S.A., INTER-Polska S.A.,
uzna³y DNA AUTO za system spe³niaj¹cy wymóg zabezpieczenia pojazdu przed kradzie¿¹ przy
zawieraniu ubezpieczenia w zakresie AC.

• System DNA AUTO przedstawiono na Konferencjach PRZESTÊPCZOŒÆ UBEZPIECZENIOWA,
które odby³y siê w Szczecinie, w lutym 2004 i 2005 roku.

• System DNA prezentowano na Konferencji Krajowego Forum Samorz¹dowego w Bydgoszczy
- BEZPIECZNY REGION I MIASTO w marcu 2004 roku.

• System DNA AUTO uzyska³ pozytywn¹ ocenê skutecznoœci Politechniki Œwiêtokrzyskiej
(wymagan¹ przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe dla dodatkowych zabezpieczeñ).

• System DNA uhonorowano Z³otym Medalem MTP - Securex 2005 oraz dwoma pierwszymi
nagrodami w kategorii Systemy zabezpieczeñ przeciwkradzie¿owych pojazdów” oraz
Systemy technicznej ochrony mienia”.

- poniewa¿ DNA AUTO oznacza

- aby zagrabienia mienia wskutek
brutalnego napadu na w³aœciciela pojazdu oraz jego
pasa¿erów

- aby po raz kolejny za w³asne mienie na
bazarach, gie³dach czy w Internecie

- aby zapewniæ sobie z uwagi na
niezawodnoœæ i bezawaryjnoœæ systemu oraz brak
fa³szywych alarmów

- aby spe³niæ wymóg Towarzystw Ubezpieczeniowych
w zakresie
(poza fabrycznie instalowanym immobilizerem)
oraz uzyskaæ zni¿kê na polisê ubezpieczeniow¹

- aby odnalezienia mienia przez
poprzez jego ³atw¹ identyfikacjê

- aby dla z³odziei i paserów

- aby i nie ponosiæ innych,
dodatkowych kosztów

- aby mo¿liwoœci czêœci

- aby wraz ze wszystkimi
wartoœciowymi podzespo³ami

- poniewa¿ dotychczasowe systemy zabezpieczeñ

- poniewa¿ instalacja systemu DNA AUTO trwa ok. 15
min., a jego gwarantowana trwa³oœæ to okres

bardzo wysok¹
skutecznoœæ

unikn¹æ ryzyka

nie p³aciæ

komfort

dodatkowego zabezpieczenia

zwiêkszyæ szansê
Policjê

nie mia³ on ¿adnej wartoœci

nie p³aciæ za abonament

unikn¹æ podmiany

zabezpieczyæ ca³y pojazd

nie s¹ w pe³ni skuteczne

20 lat!

- standardy Unii
Europejskiej
poniewa¿ DNA AUTO spe³nia

Dlaczego powinieneœ
zabezpieczyæ samochód
systemem DNA AUTO?

- - Auto Œwiat /14 maja 2003/

- - Z³oty medal MTP ”Securex 2005”

Zabezpieczenie doskona³e
Autozabezpieczenie Roku 2005

DNA AUTO to rewolucyjny system zabezpieczenia pojazdów polegaj¹cy na trwa³ym naniesieniu od
5 do 20 tysiêcy mikrocz¹steczek z unikalnym numerem identyfikacyjnym n

.

Mikrocz¹steczki DNA AUTO to poliestrowe kropki o œrednicy 1 mm. Ka¿da zawiera unikalny numer
identyfikacyjny wykonywany metod¹ laserow¹ tylko w trzech miejscach na œwiecie. Dystrybucja
systemu jest œciœle nadzorowana, nie ma mo¿liwoœci jego podrobienia czy wykonania duplikatu.
Mikrocz¹steczki DNA AUTO s¹ nanoszone na pojazd przy pomocy substancji klej¹cej odpornej na
dzia³anie œrodków chemicznych i widocznej w œwietle UV.

Usuniêcie tysiêcy mikrocz¹steczek to zadanie niewyobra¿alnie trudne i czasoch³onne - zatem
nieop³acalne. Pojazd z DNA AUTO staje siê tym samym bezwartoœciowy dla z³odziei i paserów.
Naklejki prewencyjne informuj¹ o zabezpieczeniu samochodu. W³aœciciel otrzymuje ponadto

a wszystkie wartoœciowe
elementy i podzespo³y

certyfikat z numerem identyfikacyjnym poœwiadczaj¹cy fakt zabezpieczenia pojazdu. Policjant,
likwidator szkód, potencjalny nabywca, trafiaj¹c na zabezpieczony mikrocz¹steczkami pojazd lub jego
czêœci, ma mo¿liwoœæ sprawdzenia w bazie danych DNA PROGRAM czy nie zosta³y one zg³oszone
jako skradzione.

DNA AUTO znaczy BEZPIECZNE AUTO

Co to jest DNA AUTO?

1mm

Wybierz odpowiedni¹

dla Ciebie wersjê

Podwójna, roczna gwarancja

skutecznoœci*

Do wyboru wersja 5, 10 lub 20 tysiêcy mikrocz¹steczek DNA nanoszonych na co najmniej 42
strategiczne miejsca pojazdu. Koszt zestawu mikrocz¹steczek wraz z us³ug¹ nanoszenia wynosi:

(samochody luksusowe i ciê¿arowe)

DNA AUTO 5 000 547 z³ brutto

1.440 z³ brutto

ni.

odszkodowania dla (maj¹cego mniej ni¿
3 lata w dniu zabezpieczenia systemem DNA AUTO 5 000), je¿eli pojazd zostanie skradziony i nie
odnajdzie siê w ci¹gu 30 dni.

2000 z³otych w³aœciciela pojazdu u¿ywanego

* Dotyczy wy³¹cznie pojazdów zarejestrowanych w Wielkopolsce do dnia 30 grudnia 2005.
Pe³ne warunki GWARANCJI SKUTECZNOŒCI dostêpne na stronach

(samochody u¿ywane lub ma³e, motocykle, ³odzie)

(samochody nowe oraz ci¹gniki rolnicze)
DNA AUTO 10 000 730 z³ brutto

DNA AUTO 20 000

1. Nowy system GRATIS

2. Odszkodowanie gotówkowe

5000 z³otych

W³aœciciel skradzionego pojazdu zabezpieczonego systemem DNA AUTO otrzyma nowe
zabezpieczenie ca³kowicie GRATIS

odszkodowania dla zabezpieczonego w dniu
zakupu systemem DNA AUTO 10 000 lub DNA AUTO 20 000, je¿eli pojazd zostanie skradziony i nie
odnajdzie siê w ci¹gu 30 d

w³aœciciela nowego pojazdu
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