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Numărul străin de înmatriculare pe autovehiculul dvs.

PERMISUL DVS. DE CONDUCERE – VALABILITATE ŞI PRESCRIERE:
Dacă vă mutaţi din străinătate în Austria, formalităţile depind de faptul dacă vă mutaţi dintr-o
ţară din Uniunea Europeană (stat UE) sau dintr-o ţară ce nu aparţine de UE.
Permisele de conducere dintr-un stat UE:
A permisele de conducere eliberate într-un stat UE se recunosc în Austria fără prescriere, ele
pot fi însă prescrise pe bază benevolă.
Permisele de conducere dintr-un stat non-UE:
A fără domiciliu în Austria, permisul de conducere românesc este valabil 12 luni de la intrarea
		pe teritoriul federal, dacă titularul/titulara a împlinit vârsta de 18 ani.
A la înregistrarea unui domiciliu în Austria, permisul de conducere românesc este valabil 6 luni
de la data de înregistrare, dacă titularul/titulara a împlinit vârsta de 18 ani
Imigranţii dintr-o ţară non-UE cu reşedinţă nouă în Austria trebuie de aceea să îşi preschimbe
permisul lor de conducere în termen de 6 luni, pentru că altfel acesta îşi pierde valabilitatea:
1. Permisele de conducere dintr-una din următoarele ţări non-UE/SEE sunt considerate a fi
echivalente cu permisele de conducere eliberate în Austria şi de aceea pot fi prescrise în condiţii
simplificate (nu este necesar un examen practic de conducere):
Pentru toate categoriile de permise de conducere: Andorra, Guernsey, Isle of Man, Japonia,
Jersey, Monaco, San Marino, Elveţia, Serbia.
Pentru permisele de conducere-categoria B: Australia, Bosnia-Herţegovina, Hong Kong, Israel,
Canada, Macedonia, Republica Sudafricană, Coreea de Sud (dacă permisul de conducere s-a
acordat după data de 1.1.1997), Emiratele Arabe Unite, SUA.
2. Titularii de permise de conducere din celelalte ţări non-UE/SEE trebuie să dea un examen
practic de conducere. Pentru examenul practic de conducere trebuie achitată o taxă de examinare.

Pentru prescrierea permisului dvs. de conducere aveţi nevoie de următoarele documente:








cererea de permis de conducere
legitimaţie oficială cu poză
permisul de conducere românesc
informaţii de conţinut pentru prescrierea permisului de conducere românesc
o fotografie de paşaport 35 x 45 mm
dovada înregistrării domiciliului referitor la reşedinţă
expertiză medicală

În cazuri speciale, agenția de emitere a permiselor de conducere poate
solicita documente suplimentare
Prelucrarea cererilor pentru preschimbarea permisului dvs. de conducere se face la
urmatoarele autorități:

Viena:
Direcția Generală de Poliție Viena
(Landespolizeidirektion Wien)
Oficiul de Circulație (Verkehrsamt)
Dietrichgasse 27
1030 Vienna
Telefon 01/31 31 0/0*

Sankt Pölten, Austria Inferioară
(Niederösterreich):
Serviciul de Ordine Publică
și Administrație . Direcția
Generală de Poliție din Austria
Inferioară (Niederösterreich)
Linzer Straße 47
3100 St. Pölten
Telefon: 059 133 30 / 6600
E-Mail: lpd-n@polizei.gv.at

Eisenstadt, Burgenland:
Direcția Generală de Poliție
Burgenland
Neusiedler Straße 84
7000 Eisenstadt
Telefon: 059133 10 / 6201
Telefon: 059133 10 / 6667
Fax: 059133 10 / 6309
E-Mail: LPD-B@polizei.gv.at

În orașe, sau în comunități fără direcții generale de poliție :
la prefectura corespunzatoare (Bezirkshauptmannschaft)
Excepție: Pentru orașele statutare din Austria Inferioară, Krems și Waidhoffen/
Ybbs: cererile sunt responsabilitatea consiliului local (Magistrat); în orașul
statutar Rust din Burgenland: Direcția Generală de Poliție Burgenland
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În orașe cu direcții generale de poliție:

IMPORTAREA VEHICULULUI ÎN AUSTRIA:
Dacă doriţi să luaţi autovehiculul cu dvs. în Austria, formalităţile depind de faptul dacă vă mutaţi
dintr-o ţară din Uniunea Europeană (stat UE) sau dintr-o ţară ce nu aparţine de UE.
În cadrul Uniunii Europene
A Autovehiculele dintr-un alt stat al UE pot fi mutate în Austria fără formalităţi speciale şi
înregistrate aici.
A Înainte de înmatricularea autovehiculului dvs. trebuie achitată aşa numita taxă „taxă de
consum normat“ (NoVA, pentru autovehiculele înmatriculate prima dată în Austria) la
oficiul financiar competent.
Mutarea dintr-o ţară non-UE
Autovehiculul dvs. poate fi luat cu dvs în Austria, fiind considerat ca un bun personal importat, deci
fără să plătiţi taxe vamale şi TVA de import, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
A reşedinţa dvs. de până acum a fost pentru cel puţin 12 luni în afara teritoriului vamal al 		
Uniunii Europene şi acum vă mutați reședința în Austria.
A autovehiculul trebuie să fi fost folosit în ţara terţă cel puţin o jumătate de an de către cel 		
care se mută.
A înregistrarea ca bun personal importat se efectuează în termen de un an de la înregistrarea
noii reşedinţe în Austria.
A în termen de un an de la preluarea cererii pentru scutirea de taxe, autovehiculul nu are voie
să fie nici împrumutat, nici închiriat, vândut sau să fie lăsat spre folosinţă altei persoane
fără înștiințarea autorităților competente.
A Înainte de înmatricularea autovehiculului dvs. trebuie achitată aşa numita taxă „taxă de
consum normat“ (NoVA, pentru autovehiculele înmatriculate prima dată în Austria) la oficiul
financiar competent.
Pe lângă dovezile referitoare la mutarea reşedinţei dvs. trebuie prezentate pentru autovehicule şi
dovezile referitoare la achiziţionare şi la înmatricularea în străinătate. (contract de vânzare-cumpărare
respectiv de leasing, factură, foaia de livrare, fişa autovehiculului, alte documente cu privire la înmatriculare respectiv la asigurare).

SUGESTIE: În schimbul unei contribuții financiare, membrii de club pot obține
un calcul exact al taxei de consum normat de carburant (NoVa) de la experții
de consultanță tehnică ÖAMTC

NUMĂRUL STRĂIN DE ÎNMATRICULARE PE AUTOVEHICULUL DVS.:

Dacă un autovehicul înmatriculat în străinătate se foloseşte pe o perioadă mai lungă de o lună
în Austria (prin circulaţia provizorie în străinătate, termenul nu se aplică), autoritatea trebuie să
pornească de la premiza că autovehiculul îşi are locul permanent în Austria. În momentul în care
autoritatea austriacă ia măsuri, pot fi ridicate numerele de înmatriculare, suspendată protecţia
prin asigurare legată de acestea şi în consecinţă înmatricularea străină poate fi anulată .
De aceea autovehiculul trebuie prevăzut la timp cu o înmatriculare austriacă şi numere austriece
de înmatriculare. Aşa numitele „dovezi referitoare la dubla reşedinţă“ (pentru persoanele, care
au atât în Austria cât şi în străinătate o reşedinţă regulamentară) nu au efect juridic în acest
context.
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Un autovehicul cu numere străine de înmatriculare are voie să fie folosit maximal o lună de
la introducerea în Austria de către o persoană cu reşedinţa (în sensul de centru al activităţilor
profesionale, economice şi de relaţii sociale) în Austria. După aceea, acesta ar trebui scos din
nou din ţară sau taxele austriece corespunzătoare (taxa de consum normat pentru prima înmatriculare în Austria, impozitul de asigurare dependent de motor pentru posesia unui autovehicul
înmatriculat) devin scadente.

ÎNMATRICULAREA AUTOVEHICULULUI DVS.:

Zulassungsstelle

În Austria, înmatricularea (respectiv radierea) unui autovehicul se efectuează de către numeroase posturi de înmatriculare ale societăţilor de
asigurare, acestea sunt marcate cu tăbliţe galbene cu scris negru („Zulassungsstelle“- posturi de înmatriculare). La numerele de înmatriculare pentru diplomaţi sau după o retragere de numere de înmatriculare
trebuie contactată autoritatea competentă, competenţa în Viena este la Landespolizeidirektion
Wien (Direcţia de poliţie de land Viena), Verkehrsamt (Oficiul de circulaţie) (Dietrichgasse 27,
1030 Wien).

Premiza pentru obţinerea unui număr de înmatriculare austriac este întâi încheierea unei
asigurări de răspundere obligatorie. Asigurarea este obligatorie prin lege pentru a asigura un
păgubit sau pe cel care provoacă paguba, prima de asigurare de răspundere obligatorie pentru
o maşină se orientează după puterea motorului autovehiculului. În plus de aceasta se percepe
de către asigurator impozitul de asigurare dependent de motor (pentru posesia unui autovehicul
înmatriculat în Austria).
În Austria se prevede de legislaţie o sumă minimă de asigurare în suma de 7 milioane de Euro.
În cadrul acestei sume sunt prevăzute pentru prejudicii de persoane 5,8 milioane de Euro, pentru
pagube materiale 1,2 milioane de Euro.
Documentele necesare la posturile de înmatriculare:
 Dovada cu privire la asigurarea de răspundere obligatorie
 act de identitate cu poză oficială al persoanei care înmatriculează maşina
 dovada de înregistrare a domiciliului proprietarului (dovada cu privire la domiciliul principal),
sau se efectuează de către postul de înmatriculare o solicitare online contra cost către
Registrul central de evidenţa populaţiei.
 împuternicire, dacă autovehiculul nu este înmatriculat personal
 document de autorizare pentru autovehicul:

la prima înmatriculare:
 foaia de înmatriculare tipizată, autorizare individuală sau
 dovada pentru înmatriculare sau
 dovada de conformitate UE valabilă (COC) sau
 extras de date din banca de date de autorizări la autovehiculele cu permisie de funcţionare UE
la o nouă înmatriculare:
 document de autorizare precum şi dovezile de înmatriculare partea 1 şi 2
 dovada de proprietar/deţinător

la înmatricularea autovehiculelor folosite (prima înmatriculare s-a făcut de mai mult de 3 ani) se
cere suplimentar:
 expertiză valabilă pozitivă conform paragrafului 57 pentru autovehicule, care trebuie supuse
verificării repetate
la importul propriu se cere suplimentar:
 dovada de achitare efectuată a taxei de consum normat la oficiul financiar competent
Dovada de înmatriculare se eliberează apoi în două ediţii:
A
		
A
		

Prima parte cu exterior galben/roşu trebuie ţinut întotdeauna în autovehicul şi conţine
în plus faţă de datele autovehiculului toate cerinţele autorităţilor.
Partea a 2. -a (galbenă/albastră) este partea documentului de autorizare şi la înmatriculare
se anexează de acesta.

În dovezile de înmatriculare se efectuează înregistrarea proprietarului/posesorului.
SUGESTIE: Pentru membrii de Club, asigurarea de răspundere obligatorie pentru autovehicule
ÖAMTC * oferă protecţie atotcuprinzătoare cu condiţii speciale şi multe avantaje.
*Agent de asigurare: ÖAMTC Betriebe Ges.m.b.H., GISA-Zahl: 23409217 | Asigurator: SK Versicherung AG
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contract de vânzare-cumpărare, factura, dovada de vânzare, contract de leasing, în măsura 		
în care numele proprietarului/posesorului rezultă din acesta

§57A- REVIZIA TEHNICĂ (PICKERL)
Ce este revizia tehnică §57?
Inspecția tehnică este prevăzută de lege și are ca scop monitorizarea
siguranței traficului, evaluarea condiției autovehiculului și respectarea standardelor de protecție a mediului a vehiculului corespunzător.
Inspecția făcută prin ÖAMTC economisește timp și bani.
Procesul de efectuare a reviziei tehnice ÖAMTC. Ce trebuie să fac:
Revizia tehnică este un serviciu oferit exclusiv membrilor ÖAMTC. Vehiculele care pot beneficia
de acest serviciu trebuie să aibă tipul de card de afiliere ÖAMTC corespunzător și să fie înregistrate pe numele membrului de club.
Pentru a face o programare vă rugăm să contactați sediul local preferat sau să faceți o rezervare
online la www.oeamtc.at
Revizia durează 45 de minute. Pentru evaluare vă rugăm să aduceți următoarele acte:
 Card de membru club ÖAMTC
 Documentul de înregistrare a vehiculului
Se evaluează:
 Echipament autovehicul
 Lumini de semnalizare
 Dispozitiv de avertizare
 Echipament de siguranță
 Sașiul și caroseria
 Anvelope și roți
 Stare motor
 Frâne
Când trebuie facută revizia tehnică?
În Austria se aplică regula 3-2-1: pt. autoturismele de familie/break și remorci până la o greutate totală de 3,5 tone revizia se face la 3 ani de la prima înregistrare a autovehiculului, a doua
revizie după 2 ani iar apoi este obligatoriu anual.

CELE MAI IMPORTANTE REGULI DE CIRCULAȚIE PENTRU
CONDUCĂTORII DE BICICLETE

Se poate circula cu bicicleta:
 pe banda de circulație, cu excepția prezenței unei piste alocate pentru bicicliști
 pe strada pentru biciclete. În această situație se poate circula unul
lângă celălalt, cu condiția să nu se depășească viteza de 30km/h.
 pe contrasens, doar în situația în care accesul e semnalizat prin
semne stradale corespunzătoare.
 pe alei pentru biciclete
 pe piste pentru biciclete
 pe pista comună pentru pietoni și bicicliști
 pe trecerea pentru bicicliști
 în zone rezidențiale, chiar dacă nu sunt semne stradale pentru
circulația pe contrasens, dar în ritm de mers obișnuit.
 în zone de pietoni, doar în prezența semnelor stradale corespunzătoare
(ritm de mers obișnuit.)
 pe căi de comunicație
Este interzisă circulația bicicliștilor:
 pe trotuar (cu excepția bicicletelor pentru copii și
sub supravegherea unui însoțitor)
 pe drum de pietoni
 pe șosea
 pe autostradă
 pe banda de siguranță
Semne cu prioritate
Semnele stradale cu „Triunghi“ sau Semn de Stop se aplică și bicicliștilor
Folosirea telefonului în timpul mersului cu bicicleta
Folosirea telefonului este permisă doar cu un dispozitiv de tip „mâini libere“
SUGESTIE: Pentru informații despre cursurile noastre de ciclism în Viena sunați la
numărul de telefon +43 664 613 1671
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Condiții specifice bicicliștilor
 Limita de alcool este de 0,80 g/l
 Copii pot circula cu bicicleta doar sub supravegherea unui însoțitor
(minim 16 ani)
 De la vârsta de 12 ani se poate circula fără însoțitor, sau de la 10 ani, dacă
copilul are în posesie un permis de conducere pentru biciclete.

SIGURANŢA PREVĂZUTĂ DE LEGE A COPIILOR ÎN AUTOVEHICULE
Fiecare şofer de autovehicul își asumă răspunderea pentru asigurarea prevăzută de lege în
maşină, indiferent dacă circulă în maşină copii cu părinţii lor, rude sau cunoştinţe.
Aici sunt redate prevederile austriece în detaliu:
A Copiii până la vârsta de 14 ani şi mai scunzi de 1,50 metri necesită un dispozitiv de
fixare corespunzător greutăți şi mărimii copilului („scaun pentru copii“), care au voie să fie
folosite numai pe banchetele autovehiculelor, care sunt dotate cu o centură de siguranţă
corespunzătoare.
A Copiii până la vârsta de 14 ani, dar mai înalţi de 1,50 metri trebuie să folosească o
centură de siguranţă normală (la transportul pe banchete, care sunt dotate cu centuri de
siguranţă).
A Copiii de până la 18 kg: în principiu trebuie folosit un scaun adecvat pentru copii. Dacă
însă din cauza a două scaune pentru copii fixate pe marginile exterioare rămâne loc prea îngust
pentru încă un scaun pentru copii (imposibilitate faptică), este deajuns să se facă asigurarea
printr-o centură numai la nivelul bazinului, dacă copilul are vârsta mai mare de trei ani.
Scaun pentru copii şi airbag
Atenţie: Deşi bancheta de lângă şofer corespunde acestor criterii, pe
aceasta se foloseşte un scaun pentru copii la autovehicule numai cu
airbag dezactivat. Locul cel mai sigur pentru copii este întotdeauna
bancheta din spate. De la o înălţime a corpului de 135 cm este
voie să se folosească în mod excepţional o centură de siguranţă
cu trei puncte cu înălţime reglabilă fără pad scaun pentru copii,
dacă se asigură faptul că, centura de la umăr nu trece peste gâtul
copilului. Acest lucru poate fi asigurat în general numai dacă punctul
de fixare de sus al centurii şi/sau scaunul sunt reglabile în înălţime.

Sistem de menţionări
Contravenţiile la obligaţia de asigurare a siguranţei copiilor sunt prevăzute ca fiind „delicte de
menţionat“ şi în caz de repetare a cazului pot conduce la retragerea permisului de conducere.
SUGESTIE: ÖAMTC oferă o gamă variată de sisteme de siguranţă verificate pentru copii. Cine aduce
copilul şi maşina cu el la cumpărarea unui scaun pentru copii, poate fi sigur că se poate găsi combinaţia
corectă pentru copil şi maşină. ÖAMTC vă stă la dispoziţie cu plăcere prin consultanţă în acest sens.
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ÖAMTC recomandă ca de aceste posibilităţi să se facă uz numai la călătorii neprevăzute. În
autovehiculele fără centuri de siguranţă nu este voie în general să fie transportaţi copii sub vârsta
de 3 ani.

Echipamentul obligatoriu pentru călătoria cu mașina
Trusa de prim
ajutor

Vesta
reflectorizantă de
avertizare

Triunghiul reflectorizant
de avertizare

Germania

Obligatoriu

Obligatoriu,
purtarea obligatorie

Obligatoriu

Franța

Recomandat

Obligatoriu,
purtarea obligatorie
(toți călătorii)

Obligatoriu

Grecia

Obligatoriu

–

Obligatoriu

–

Extinctor

–

Recomandat,
purtarea obligatorie

Obligatoriu

–

–

Obligatoriu****

Extinctor pentru vehicule
comerciale

Țara

Italia

Set de becuri de
rezervă

Diverse

Lămpi portabile de
avertizare cu lumină
intermitentă galbenă (pt.
vehicule peste 3,5 tone)
Test de alcoolemie
Obligatoriu**** (Absența lui este scutită
de amendă)
–

Croația

Obligatoriu

Obligatoriu,
purtarea obligatorie
(toți călătorii)

Obligatoriu (pentru
conducători de atelaje
sunt obligatorii 2 triunghiuri)

Slovacia

Obligatoriu

Obligatoriu,
purtarea obligatorie

Pflicht

–

Roți de rezervă***

Slovenia

Obligatoriu

Obligatoriu,
purtarea obligatorie

Obligatoriu (pentru
conducători de atelaje
sunt obligatorii 2 triunghiuri)

Recomandat****

–

Spania

–

Obligatoriu (2 bucăți)**

–

Roți de rezervă***

Cehia

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu****

Roți de rezervă***

Turcia

Obligatoriu

–

Obligatoriu (2 bucăți)**

–

Extinctor

Obligatoriu

purtarea obligatorie
(toți călătorii)

Obligatoriu

Recomandat****

–

Ungaria

Obligatoriu (la
îndemână, ușor
accessibilă)
purtarea obligatorie
Obligatoriu,
purtarea obligatorie

*		Echipamentul obligatoriu: șoferul are obligația de a avea **		pentru autoturisme înregistrate local (de exemplu:
în mașină numărul de veste reflectorizante prevăzut de
autoturisme închiriate)
lege. Purtarea obligatorie: în cazul unui accident sau a
*** 		în cazul în care pneul standard nu e disponibil se
unei pane șoferul (sau toți călătorii) este obligat să își
recomandă prezența unui kit sau spray de reparație (cu
pună vesta reflectorizantă. Purtarea obligatorie a vestei
excepția autovehiculelor cu anvelope RUNFLAT.)
poate fi impusă independent de echipamentul obligato- **** Pentru autovehicule cu becuri neon sau Xenon, LED-uri
riu prevăzut pentru călătoria cu mașina.
nu sunt nevoie becuri de rezervă. Cu excepția becurilor
de frână, de semnalizare, etc).

SUGESTIE: Pentru mai multe informații în legătură cu echipamentul obligatoriu pentru
călătoria cu un autovehicul în aceste țări, dar și altele găsiți pe www.oeamtc.at/laenderinfo
sau la toate sediile ÖAMTC.

CORIDORUL DE URGENȚĂ
În cazul în care apar blocaje în trafic, șoferii sunt obligați să realizeze un coridor de urgență.
Astfel, în caz de accident, ambulanța, pompierii și poliția vor putea sa treacă fără obstacole.
Acest coridor se va crea indiferent dacă vehiculele de servicii de urgență sunt deja în apropiere
sau nu.
Conduceți vehiculul spre marginea carosabilului și poziționați-l paralel cu coridorul de urgență.
Păstrați o distanță de siguranță corespunzătoare față de vehiculul din față.

Conduceți vehiculul spre marginea carosabilului și poziționați-l paralel cu coridorul de urgență.
Păstrați o distanță de siguranță corespunzătoare față de vehiculul din față.
Benzi multiple:

Pe autostrada sau șoseaua cu trei sau mai multe benzi se aplică același sistem. Toate vehiculele aflate pe partea externă stânga se vor încadra cât mai mult pe partea stângă a carosabilului.
Celelalte vehicule se vor încadra cat mai mult spre dreapta- conducând chiar și pe banda de
urgență.
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Banda dublă:

Germană

Română

Ablaufdatum

Data de expirare

Anhänger

Remorca

Auto

Vehicul

Beifahrer

Pasageri

Bremsen

Frâne

Eigentums- /Besitznachweis
Erstzulassung

Dovada de proprietate/ Dovada dreptului
de posesie
Prima înregistrare

Fahrer

Șofer

Fahrzeug

Autovehicul

Finanzamt

Oficiul fiscal

Führerschein

Carnetul de conducere

Garantie

Cauțiune

Gebrauchtwagen

Auto second-

Gewährleistung

hand

Haftpflicht Versicherung

Garanție

Hauptwohnsitz
Kasko Versicherung

Asigurare de răspundere civilă auto
Resedința principală
Asigurare Casco

Kaufvertrag

Contract de cumpărare

Kindersitz

Scaun auto copii

Lichtbildausweis

Carte de identitate

Română

Mangel

Deficiențe

Meldebestätigung

Confirmarea de înregistrare

Motor

Motor

Motorrad

Motocicletă

Neuwagen

Vehicul nou

NoVA Normverbrauchsabgabe

Consumul normat de carburant (NoVa)

Nummerntafel

Număr de înmatriculare auto

Objektive Diagnose

Diagnoza obiectivă

Polizei

Poliție

Reifen/Räder

Pneuri/ Roți

Sicherheitsgurt

Centura de siguranță

Toleranzgrenze

Limita de toleranță

Typenschein

Certificat de tip

Verkehrsamt

Oficiul circulație

Verkehrs- und Betriebssicherheit

Inspecția tehnică și de siguranță rutieră

Versicherungssteuer

Taxa de asigurare

Vollmacht

Împuternicire

Werkstatt

Atelier

Zulassung

Înmatriculare

Zulassungsstelle

Organismul de acreditare

ROMÂNĂ

Germană

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET:
A Indicaţii autorităţi austriece: www.help.gv.at
A Ministerul Federal de Finanţe: www.bmf.gv.at
A Viena: www.wien.gv.at
			
www.polizei.gv.at/wien/buergerservice
A Austria Inferioară: www.polizei.gv.at/noe/buergerservice
A Burgenland: www.polizei.gv.at/bgld/buergerservice

12 motive bune pentru a
deveni membru ÖAMTC
Circulați rapid mai departe.
În caz de pană, ÖAMTC este
un partener de încredere cu
asistență disponibilă 24 de ore
din 24. Indiferent de vehicul, peste 80% din autovehicule sunt repuse în circulație în timp record.

Bine pregătit pentru concediu.
Cu noi sunteți gata de plecare. Vă
oferim gratuit informații de călătorie,
broșuri și hărți, sugestii în jurul taxei
rutiere, vinietei, planificării de traseu
și nu numai. De la început, un concediu relaxant!
Cardul de club ÖAMTC cu funcție de card
de credit
Cardul dvs. de membru este
multifuncțional: cardurile sigure de credit
Visa și Mastercard sunt în primul an gratuite. În plus beneficiați și de un bonus de
benzină și o spălare la benzinăria Shell.

Mașină înlocuitoare, gratis.În
caz de accident sau pană: dacă
nimic nu mai funcționează, vi
se pune la dispoziție pe teritoriul Austriei timp de 4 zile, gratuit, unul din cele 300 de autovehicule din clubul ÖAMTC.

Economisiți cu cardul de membru
Cu cardul de membru economisiți
bani în Austria și în întreaga lume la
peste 160.000 de parteneri de
facilități, de ex. la cinematografe,
restaurante, parcare în garaje și la
hoteluri.

În toată Europa, în siguranță.
Cu fișa de protecție beneficiați de și
mai multe servicii și ajutor imediat,
nu numai pe teritoriul Austriei, ci în
toată Europa- pentru dvs, familia și
toate vehiculele dvs.
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Asistență juridică gratuită
Aveți nevoie de asistență juridică?
Juriștii noștri se ocupă de problema
dvs. legată de vehicul, circulație și
călătorie și vă oferă consultanță legală
corespunzătoare- în cazuri de urgență
chiar și la orice oră, 24 de ore din 24.
Asigurat și liniștit
Vă oferim consultanță de specialitate legată de călătorie, vehicul și
asigurări de persoane, profitând de
cel mai bun raport calitate/preț.
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Încredere în diagnoza ÖAMTC
Tehnicienii nostri verifică autovehiculul dvs. cu cele mai
performante aparate. Veți primi o
diagnoză competentă și mai ales,
obiectivă.
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Cel mai bine informat
Fiți cu un pas înainte folosind informațiile
oferite de revista de club AutoTouring, folosind app-urile noastre precum și website-ul oeamtc.at. Acolo veți găsi teste de
comparare, rapoarte de călătorie,
informații rutiere actuale și multe altele.
Totul dintr-o singură sursă.
Ca membru ÖAMTC
profitați de rețeaua noastră
globală, de sediile noastre
de club, de flota galbenă și
mii de experți proprii.
Reprezentanță mai puternică
Când e vorba de reprezentarea de interese și de protecția consumatorului
suntem partenerul dvs. puternic și de
încredere- fie în situații minore sau
regionale, fie de interes internațional.

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

113

ÖAMTC IN WIEN,
NIEDERÖSTERREICH
UND BURGENLAND
Erdberg

*Tarif providerabhängig

Infos zu allen Stützpunkten
in ganz Österreich unter
www.oeamtc.at
0810 120 120*

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

