София, 27.05.2017

10 неща, които задължително трябва да имаш в
колата си

Летният сезон предстои, а с повишаването на температурите рязко се увеличава и броят уикенди,
в които пътуваме за почивка или по работа. Независимо дали пътуваш сам, с приятели, или с
цялото семейство, едва ли би искал да се окажеш неподготвен в напечена ситуация на пътя. Виж
списъка с 10-те най-важни неща, с които да оборудваш твоето Mitsubishi следващия път, когато
се отправиш към поредната мечтана дестинация.
1. Дребните вещи – в жабката
Постоянно ровиш в отделенията на централната конзола, търсейки всевъзможни дреболии, които
все изчезват някъде? Просто организирай пространството в жабката по правилен начин, като
сложиш кутия за моливи и събереш в нея всичко необходимо. Малко тефтерче и химикал, дребни

монети за количката в супермаркета, резервния ключ за вкъщи, рулетка – никога не са излишни.
2. Комплект за оказване на първа помощ
Аптечката е част от задължителното оборудване на автомобила, но ние доста често я
неглижираме, мислейки си – „Е, аз имам аптечка … в багажника … може би.“ По време на дълги
пътувания, особено, ако и децата са в колата, е изключително важно да държиш аптечката на
лесно достъпно място и да си сигурен, че лекарствата в нея са годни за употреба.

3. Резервна гума или авариен комплект за спукана гума
Това е оборудване, което при нормални обстоятелства няма да ни потрябва и затова доста често
забравяме за него. Истината обаче е, че то може да ни спаси живота. Винаги пътувай с добре
напомпана резервна гума и не забравяй, че тя може да се използва единствено за придвижване
до най-близкия пункт за смяна. Чети внимателно инструкциите за употреба на аварийния
комплект.
4. Триъгълник
Червеният предупредителен триъгълник е една от най-важните геометрични фигури за всеки
шофьор. При повреда или смяна на гума винаги го поставяй на пътя на достатъчно голямо
разстояние, за да предупредиш останалите водачи на време. Не забравяй да пуснеш аварийни и
внимавай при излизане от автомобила на платното, защото нощем или в мъгливо време дори
триъгълникът не може да гарантира твоята сигурност.
5. Защита от слънцето … за автомобила
Когато си купуваме нова кола, винаги държим да запазим добрия вид на интериора възможно
най-дълго. Оригиналният сенник от Mitsubishi предпазва от вредното влияние на слънцето. Той е
със специален дизайн, който идеално пасва на предното и страничните стъкла на определения
модел. Силно рефлексивния материал отразява светлината и топлината извън колата, а

механизма му на сгъване позволява компактното му съхранение, когато не го използваш. Е, би
било добре да се погрижиш и за себе си, задължително остави в автомобила чифт слънчеви
очила и слънцезащитен лосион. Все пак, едва ли искаш да хванеш летен загар тип „албански
тираджия“ още докато пътуваш към морето.
6. Принадлежности за почистване
За да поддържаш автомобила си винаги в перфектен вид, трябва да почистваш петната от
разлети течности още преди да са засъхнали. Особено тези от плодовите млека и сладките
напитки на децата! Бъди внимателен при избора обаче, защото някои продукти на пазара могат
да увредят покритието на таблото или тапицерията. Препоръчваме ти да оборудваш колата си с
вода, малко детергент и мека суха кърпа – така ще си подготвен за всяка ситуация.
7. Одеяло за пикник
Освен за очевидното – спонтанен пикник на полянка близо до пътя, това малко одеяло може да
се използва, за да защити тапицерията на автомобила, когато превозваш нещо. А и да те стопли,
ако аварираш някъде привечер и температурите падат бързо. Топло и практично.

8. Резервен телефон
Може да звучи странно, но се замисли колко пъти пътуваш за някъде, а батерията ти пада бързо
и това те притеснява и разсейва. Или пък как понякога в бързотията сутрин се качваш в колата, а
мобилният ти остава на нощното шкафче, включен на зарядно. Преди да изхвърлиш легендата с
фенерче, можеш да й дадеш още един шанс, като я заредиш хубаво и я прибереш в жабката.
Дали за някой спешен разговор, или за допълнителна светлина в купето, добрите стари несмарт
телефони може да бъдат по-полезни, отколкото очакваш.
9. Кабели за подаване на ток
На всеки му се е случвало да закъснява за работа и точно тогава да установи, че акумулатора му
е паднал. Хайде де … знаем, че и ти си го преживявал! Винаги дръж кабели за подаване на ток в
колата си и намери някой добър човек, който да ти помогне. Някой път може пък ти да
съдействаш на някого, а случайните познанства са най-интересни.
10. Торбички
На 10-то място поставяме нещо толкова обикновено и просто, че понякога изобщо не се сещаме
за него. А понякога много ни трябва! Найлоновата торбичка в кората на вратата е идеална за
събирането на някакъв боклук преди да стигнеш до контейнера. По-голямата пазарска торба в
багажника пък е удобно и екологично решение всеки път, в който се наложи да спреш до
супермаркета.
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