NEU in Österreich?
Willkommen
Dobrodošli
Welcome
Witamy
Bun venit
Hoş geldiniz
Üdvözlet

Nützliche Informationen für Ihre
Mobilität in Wien, Niederösterreich
und Burgenland

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

Üdvözöljük
Bécsben, AlsóAusztriában és
Burgenlandban
Hasznos információk a
közlekedéssel kapcsolatban

TARTALOMJEGYZÉK
Az Ön vezetői engedélye – érvényessége és átíratása
EU-tagállamból származó vezetői engedély
Nem EU-tagállamból származó vezetői engedély
A gépjárművezetői engedély átírásához szükséges dokumentumok		

Külföldi forgalmi rendszám az Ön gépjárművén
Az Ön gépjárművének engedélyezése
Az engedélyezéshez szükséges dokumentumok
Az 57A § -műszaki vizsga
A legfontosabb közlekedési szabályok kerékpárosoknak
Gyermekek törvényileg előírt biztosítása az autóban
Gyerekülés és légzsák
Feljegyzéses rendszer
Kötelező a gépjárműben tartani
A biztonsági folyosó
A közlekedés során használt fontos kifejezések
12 jó ok, amiért érdemes ÖAMTC tagnak lenni

MAGYAR
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AZ ÖN VEZETŐI ENGEDÉLYE – ÉRVÉNYESSÉGE ÉS ÁTÍRATÁSA:
Amennyiben Ön külföldről költözik Ausztriába, úgy az eljárás attól függ, hogy Ön az EU egyik
tagállamából, vagy nem Európai Uniós országból költözik hozzánk.
EU-tagállamból származó vezetői engedély:
A Az EU bármely tagállamában kiállított vezetői engedélyt átíratás nélkül elismerik Ausztriá-		
		ban, Ön azonban azt önkéntes alapon átírathatja.
Nem EU-tagállamból származó jogosítvány:
A Osztrák lakcím nélkül a külföldi vezetői engedély az osztrák szövetségi területre lépéstől 		
számított 12 hónapig érvényes, ha a tulajdonos betöltötte a 18. életévét.
A Osztrák lakcím létesítésekor a vezetői engedély a lakcím létesítésétől számított 6 hónapig
érvényes, ha a tulajdonos betöltötte a 18. életévét.
Éppen ezért a nem EU-tagállamból Ausztriába költözött személyeknek az új lakcím létesítésétől
számított 6 hónapon belül át kell íratniuk a vezetői engedélyüket, különben az érvényességét
veszti:
1. A következő nem EU-s/nem EGT országokból származó vezetői engedélyek az Ausztriában
kiállított vezetői engedéllyel egyenértékűek és ezért egyszerűbb feltételek mellett átírathatóak
(nem szükséges gyakorlati autóvezetői vizsga letétele):
Minden gépjárművezetői kategória: Andorra, Guernsey, Man sziget, Japán, Jersey, Monaco, San
Marino, Svájc, Szerbia.
B kategóriás vezetői engedély: Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Hong Kong, Izrael, Kanada,
Macedónia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea Köztársaság (ha a vezetői engedélyt 1997. 01.
01. után állították ki), Egyesült Arab Emírségek , USA.
2. Nem EU-s/EGT országból származó vezetői engedély tulajdonosának gyakorlati
gépjárművezetői vizsgát kell letennie. A gyakorlati vizsga letételéhez vizsgadíj megfizetése
kötelező.

A következő dokumentumok szükségesek a gépjárművezetői engedélyének átíratásához:








Gépjárművezetői engedély iránti kérvény
Hatósági által kiállított arcképes személyazonosító igazolvány
külföldi gépjárművezetői engedély
A külföldi gépjárművezetői engedély tartalmának jegyzéke
35 x 45 mm méretű útlevélkép
Lakcímigazolás
alkalmassági igazolás

Egyedi esetben a jogosítványt kiállító hivatal további okiratokat is kérhet.
Az Ön vezetői engedélyének átírásával a következő szervezetek foglalkoznak:

Bécs:
Landespolizeidirektion
Wien,
Verkehrsamt
Dietrichgasse 27
1030 Wien
Telefon: 01/31 31 0/0*

Sankt Pölten,
Alsó-Ausztria:
Landespolizeidirektion
Niederösterreich
Sicherheits- und Verwaltungs
polizeiliche Abteilung (SVA)
Linzer Straße 47
3100 St. Pölten
Telefon: 059 133 30 / 6600
E-Mail: lpd-n@polizei.gv.at

Eisenstadt, Burgenland:
Landespolizeidirektion
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

Tartományi rendőrség nélküli városokban illetve községekben:
az illetékes kerületi kapitányság
Kivételek: Alsó-Ausztriában Krems és Waidhofen/Ybbs önálló tartományi városokban az önkormányzat (Magistrat), Burgenlandban Rust önálló tartományi
városban pedig a Tartományi Rendőrség Igazgatósága (Landespolizeidirektion
Burgenland) a felelős.
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Tartományi rendőrséggel rendelkező városokban:

AZ ÖN GÉPJÁRMŰVE, MINT AZ ÁTKÖLTÖZÉSKOR MAGÁVAL HOZOTT
SZEMÉLYES VAGYONTÁRGY:
Amennyiben Ausztriába szeretné hozni a gépjárművét, úgy az eljárás attól függ, hogy Ön az EU
egyik tagállamából, vagy pedig nem európai uniós országból költözik hozzánk.
Az Európai Unión belül
A Az Európai Unió bármely országából származó gépjárművet különösebb formalitások nélkül
áthozhat és bejelenthet.
A A gépjárműve engedélyezése előtt az ún. „Normverbrauchsabgabe“ megfizetése szükséges
az illetékes adóhatóságnál (NoVA, normafogyasztási járulék megfizetése szükséges az
Ausztriában első alkalommal engedélyezett járművek esetében).
Az Európai Unión kívül
Az Ön gépjárműve lehet személyes vagyontárgy, tehát nem szükséges vámot és beviteli forgalmi
adót fizetnie, azaz behozhatja Ausztriába, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
A az eddigi lakóhelye legalább 12 hónapon keresztül az Európai Unió vámterületén kívül volt
és most Ausztriába helyezi át a lakhelyét
A a gépjárművet legalább fél évvel az átköltözés előtt használta a harmadik országban
A a személyes vagyontárgyat az új osztrák lakhely bejelentésétől számított egy éven belül be
kell jelenteni
A a járulékmentességi kérvény elfogadásától számított egy éven belül a gépjárművet a 		
hatóság tájékoztatása nélkül sem bérbe adni, sem kölcsönadni, sem elidegeníteni, vagy 		
harmadik személyre átruházni nem lehet.
A A gépjárműve engedélyezése előtt az ún. „Normverbrauchsabgabe“ megfizetése szükséges
az illetékes adóhatóságnál (NoVA, normafogyasztási járulék megfizetése szükséges az
Ausztriában első alkalommal engedélyezett gépjárművek esetében).
A lakóhely áthelyezésének igazolása mellett a gépjárművek esetében a megszerzését, valamint a
külföldi engedélyeztetését is igazolnia kell (adásvételi-, vagy lízingszerződéssel, számlával, szállítólevéllel,
gépjármű forgalmi engedéllyel, egyéb a biztosításra és az engedélyezésre vonatkozó adatokkal).
TIPP: ÖAMTC tagoknak műszaki tanácsadó szakembereink költséghozzájárulás
ellenében pontosan kiszámolják az átalányadót.

KÜLFÖLDI FORGALMI RENDSZÁM AZ ÖN GÉPJÁRMŰVÉN:
A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművet Ausztriába behozatal után maximum egy hónapig
használhatja egy osztrák állandó lakcímmel (szakmai, gazdasági, társadalmi életének középpontja
az ausztriai lakcím) rendelkező személy. Ezután ki kell vinni az országból, vagy a megfelelő
osztrák járulékokat (normafogyasztási járulékot az első ausztriai engedélyezéshez, az engedélyezett
jármű birtoklásához szükséges motortérfogat-alapú biztosítási adót) meg kell fizetni.
Amennyiben ugyanis egy külföldön engedélyezett gépjárművet egy hónapnál hosszabb ideig
használ (átmeneti külföldi utak nem érintik a határidőt), úgy hivatalnak abból kell kiindulnia,
hogy a gépjármű állandó osztrák telephellyel rendelkezik. Így – amennyiben a hivatali ügyintézés
megindul – a forgalmi rendszám levehető, az azzal kapcsolatos biztosítási védelem megszűnik,
és ennek következtében a külföldi engedélyezés is megszűnhet.
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Ezért a gépjárművet a megfelelő időben osztrák forgalmi rendszámmal kell ellátni. Az
úgynevezett „kettős lakhely-igazolások” (olyan személyek esetén, akik mind Ausztriában, mind
külföldön rendelkeznek állandó lakcímmel) ebben az összefüggésben nem érvényesek.

AZ ÖN GÉPJÁRMŰVÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE:
Ausztriában a gépjárművek bejelentését (ill. forgalomból kivonását)
számos biztosító engedélyezési központja végzi, melyeket sárga táblán
fekete felirat jelöl (keresse a „Zulassungsstelle“ feliratot).

Zulassungsstelle

Diplomatarendszám, vagy forgalmi rendszám bevonása esetén lépjen
kapcsolatba az illetékes hivatallal, Bécsben a LANDESPOLIZEIDIREKTION WIEN, Verkehrsamt (Bécsi Tartományi Rendőrség Igazgatósága, Közlekedési Osztályával,
Dietrichgasse 27, 1030 Wien).
Az osztrák forgalmi rendszám megszerzésének előfeltétele először is egy felelősségbiztosítás
megkötése. A biztosítást, mely a károkozót és a károsultat is biztosítja, törvény írja elő, a mértéke pedig a jármű motorteljesítményétől függ. Ezen felül a biztosító szedi be a motorra vonatkozó
biztosítási adót (mely az Ausztriában birtokolt engedélyezett autóra vonatkozik).
Ausztriában a törvény 7 millió Euro minimális biztosítási díjat ír elő. Ez az összeg 5.8 millió Euro
személyi kárra és 1.2 millió Euro anyagi kárra oszlik.
Az engedélyezéshez szükséges dokumentumok:
 Igazolás a megkötött felelősségbiztosításról
 A bejelentő személy hivatal által kiállított fényképes igazolványa
 A tulajdonos bejelentés-igazolása (állandó lakcím igazolása),
vagy a központi bejelentési jegyzékből az engedélyező hatóság díjkötelesen lekérdezett
igazolása
 Meghatalmazás, amennyiben nem személyesen jelenti be a gépjárművet
 A gépjármű forgalmi engedélye:
első engedélyezéskor:

 típusengedély, külön engedély, vagy
 forgalomba helyezés igazolása, vagy
 érvényes EU-s megfelelőségi nyilatkozat (COC), vagy
 az EU-ban üzemelési engedéllyel rendelkező gépjárműveknél az engedélyezési adatbázis
kivonata
Ismételt engedélyezéskor:
 engedélyezési dokumentum, valamint a forgalomba helyezés igazolása 1. és 2. rész
 Tulajdonjog igazolása
Adásvételi szerződés, számla, eladás igazolása, lízingszerződés, amennyiben a tulajdonos 		
neve abból kiderül.

 érvényes, pozitív 57A § vizsgálati tanúsítvány az ismételt tanúsítvány-köteles gépjárművek esetén.
Egyénileg behozott gépjármű esetében:
 Az illetékes adóhivatalnál fizetendő normafogyasztási díj befizetésének igazolása.
A forgalmi engedély ezután két példányban készül el:
A
		
A
		

A külső sárga/piros oldalú első résznek mindig a gépjárműben kell lennie és a gépjármű
adatain kívül az összes hivatali kikötést tartalmaznia kell.
A 2. rész (sárga/kék) az engedélyezési dokumentum része, melyet annak kiállításakor
csatolnak hozzá.

A forgalmi engedélyben feltüntetik a tulajdonos nevét.
TIPP: Az ÖAMTC klubtagok számára az ÖAMTC felelősségbiztosítás * átfogó védelmet nyújt,
különleges feltételekkel és számos előnnyel.
*Biztosítási ügynök: ÖAMTC Betriebe Ges.m.b.H., GISA-Zahl: 23409217 | Biztosító: SK Versicherung AG
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Használt gépjármű bejelentésekor (3 évnél régebbi első engedélyezés) ezeken felül:

57A § - MŰSZAKI VIZSGA
Mi az az 57A § - műszaki vizsga?
A műszaki vizsga jogilag kötelező, és a gépjármű közlekedési és
működési biztonságát, valamint a környezet kímélését szolgálja. Az
ÖAMTC által végzett vizsgálattal időt és pénzt spórol.
AZ ÖAMTC-nél végzett műszaki vizsga lefolyása – Mi a teendőm?
Ezt a műszaki szolgáltatást csak az ÖAMTC tagjai vehetik igénybe. Kizárólag a megfelelő tagsági
“csomaggal” rendelkező, a tag nevére bejegyzett gépkocsinál végezhető el.
Időpontot közvetlenül a kívánt bázison, vagy interneten keresztül a www.oeamtc.at honlapon
egyeztethet.
A vizsgáztatás körülbelül 45 percet vesz igénybe. Kérjük hozza magával:
A vizsgáztatás körülbelül 45 percet vesz igénybe. Kérjük hozza magával:
 ÖAMTC klubkártyáját,
 a gépjármű bejegyzési papírjait.

Mit ellenőriznek a vizsga folyamán?
 A felszerelést
 A világítási és vészjelző felszereléseket
 A biztonsági felszereléseket
 Az alvázt és a karosszériát
 A gumikat és a kerekeket
 A motort
 A fékeket
Milyen időközönként kell vizsgáztatni a gépjárművemet?
Ausztriában a 3-2-1 szabály van érvényben: szgk-t/kombit és utánfutót 3,5 t összsúlyig először
3 évvel az első forgalomba helyezés után kell műszaki vigzgáztatni, a második plakettvizsga a
rákövetkezendő 2 év múlva, utána pedig évente kötelező.

A LEGFONTOSABB KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK KERÉKPÁROSOKNAK
Kerékpárosokra vonatkozó személyi feltételek
 Alkoholhatár: 0,8 ezrelék.
 Gyermekek alapvetően csak kísérő személlyel (minimum 16 éves) biciklizhetnek. Egyedül 12

Hol szabad kerékpározni?
 Az úttesten, hacsak nincs kerékpárút.
 Biciklisutakon egymás mellett is szabad biciklizni, nem meghaladva a 30 km/h sebességet.
 Egyirányú utakon a közlekedési iránnyal szemben csak akkor, ha azt tábla engedélyezi.
 Kerékpárúton
 Kerékpársávban
 Gyalogos- és kerékpárúton
 Kerékpárátkelőn
 Lakó- és pihenőövezetben táblák jelzése nélkül is megengedett a
közlekedési iránnyal szemben, viszont csak sétáló tempóban.
 Gyalogos övezetben csak akkor, ha az táblák által határozottan
engedélyezett (sétáló tempóban).
 Találkozási övezetben (ahol összevont a gyalogos, gépjárműves,
valamint a biciklis forgalom).
Hol tilos kerékpározni?
 Járdán (kísért gyermekbicikli kivételével)
 Gyalogúton
 Autópályán
 Autóúton
 Gyalogátkelőn
Elsőbbség
A „háromszög“-táblák, valamint a stoptáblák a biciklisekre is érvényesek!
Telefonálás kerékpározás közben
Kerékpáron csak kihangosítóval szabad telefonálni.
TIPP: Információk a Bécsben tartott biciklis tanfolyamainkról: +43 664 613 1671
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éves kortól, kerékpárjogosítvánnyal 10 éves kortól biciklizhetnek.

GYERMEKEK TÖRVÉNYILEG ELŐÍRT BIZTOSÍTÁSA AZ AUTÓBAN
Minden egyes gépjárművezető felelős a gépjárművében a megfelelő biztonságról gondoskodni,
függetlenül attól, hogy a gyermek a szüleivel, rokonaival, vagy ismerőseivel utazik.
Alábbiak a részletes osztrák rendelkezések:
A 14 év alatti és 150 cm-nél kisebb gyermek a testsúlyának és testmagasságának megfelelő
biztosító eszközben (gyerekülésben) utazhat, mely csak a megfelelő biztonsági övvel 		
ellátott ülésen használható.
A 14 év alatti, de 150 cm-nél magasabb gyermekek a hagyományos biztonsági övet kell 		
hogy használják (amennyiben biztonsági övvel rendelkező ülésen ülnek).
A 18 kg-nál kisebb súlyú gyermekek: alapvetően a megfelelő gyerekülést kell használniuk. 		
Amennyiben azonban a két oldalsó ülésen elhelyezett gyermekülés a középső ülésen
elhelyezendő gyerekülésnek nem hagy elég helyet (tényleges lehetetlenség), úgy a deréköv 		
használata elegendő, amennyiben a gyermek három évnél idősebb.
Gyerekülés és légzsák
Figyelem: Ugyan a vezető melletti ülés is megfelel ezeknek a feltételeknek, gyerekülést azonban
csak légzsák nélküli – vagy kikapcsolt légzsákos – ülésen használjunk. A gyermekek számára a
legbiztonságosabb hely minden esetben az autó hátsó ülése.
135 cm testmagasság fölött kivételesen használhatunk állítható
magasságú, hárompontos biztonsági övet ülésmagasító nélkül,
ha biztos, hogy a biztonsági öv nem a gyermek nyakán át vezet.
Ez csak akkor megengedett, ha a felső övrögzítő pont és/vagy
az ülés magassága állítható. Az ÖAMTC javasolja, hogy ezzel a
lehetőséggel a vezető csak váratlan utazásokkor éljen. Biztonsági
öv nélküli járművekben három évesnél fiatalabb gyermek nem
utazhat.

A gyermekek biztonsági kötelezettsége elleni vétség „feljegyzéses bűntény”, és ismételt elkövetés esetén akár a jogosítvány bevonásához is vezethet.
TIPP: Az ÖAMTC a gyermekbiztonsági rendszerek széles választékát kínálja. Aki a gyermekét és az
autóját is magával hozza a gyermekülés vásárlásához, annak garantáljuk, hogy megtalálja a gyermekének és az autójának is megfelelő kombinációt. Az ÖAMTC szívesen szolgál Önnek tanáccsal.
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Feljegyzéses rendszer

Kötelező a gépjárműben tartani:
Országok

Kötszer

Láthatósági
mellény*

Elakadásjelző

Pótlámpa
készlet

Németország

kötelező

kötelező, kötelező
viselni

kötelező

–

Franciaország

ajánlott

kötelező,
kötelező viselni
(minden utasnak)

kötelező

kötelező ****

Görögország

kötelező

–

kötelező

–

tűzoltókészülék

kötelező

–

–

kötelező (utánfutók
nál egy második)

kötelező****

Tűzoltókészülék
kereskedelmi
járműveknek

kötelező

–

pótgumi***

ajánlott****

–

–

pótgumi***

Olaszország

–

Horvátország

kötelező

Szlovákia

kötelező

Szlovénia

kötelező

javasolt,
kötelező viselni
kötelező,
kötelező viselni
(minden utasnak)
kötelező, kötelező
viselni
kötelező, kötelező
viselni

kötelező (utánfutók
nál egy második)
kötelező
(2 darab)**

Egyéb
Hordozható és sárgán
villogó elakadásjelző
(3,5 t fölötti járművek)
Alkoholszonda
(ha nincs a kocsiban,
nem büntetik)

–

kötelező (készenlétben), kötelező viselni

Csehország

kötelező

kötelező, kötelező
viselni

Pflicht

kötelező****

pótgumi***

Törökország

kötelező

–

kötelező
(2 darab)**

–

tűzoltókészülék

Magyarország

kötelező

kötelező viselni
(minden utasnak)

kötelező

ajánlott****

–

Spanyolország

*		Kötelező a gépjárműben tartani: a vezető köteles az
*** 		Ha nem szériafelszerelés és nincs: legyen a
előírt darabszámú láthatósági mellényt a gépjárműben
gépjárműben javítókészlet vagy -spray (a defekttűrő
tartani. Viselési kötelezettség: baleset vagy degumiabroncsokkal rendelkező gépjárművek kivételével).
fekt esetén a vezető (vagy minden utas) köteles a
**** Xenon- vagy neon, illetve LED-lámpákkal felszerelt gépláthatósági mellényt viselni. A gépjárműben csak tartási
kocsik vezetője nem köteles ilyen pótlámpát magával
kötelességtől függetlenül elrendelt lehet egy viselési
vinni, a féklámpák, irányjelzők pótlámpáját, stb., viszont
kötelesség is.
igen.
** 		Helyileg bejelentett gépjárművekre vonatkozik
(pl. bérautó).

Tipp: Több információt a kötelezően a gépjárműben tartandó tárgyakról a felsorolt és más
országokban a www.oeamtc.at/laenderinfo alatt, vagy pedig minden ÖAMTC bázisnál kap.

A BIZTONSÁGI FOLYOSÓ
Mihelyt torlódik a forgalom és fennáll egy dugó kialakulásának veszélye, a gépjárművezetők egy
szabad sávot kell, hogy biztosítanak. Így vészhelyzet esetén a mentők, a tűzoltók és a rendőrség
akadálytalanul haladhatnak a szabadon hagyott sávban. Torlódás esetén bitzonsági folyosót a
mentő járművek közlekedésétől függetlenül is ki kell alakítani.
Vezesse gépjárművét az út szélére, majd igazodjon párhuzamosan a biztonsági folyosóhoz
képest. Eközben tartson elegendő biztonsági távolságot az előző gépjárműtől.

Vezesse gépjárművét az út szélére, majd igazodjon párhuzamosan a biztonsági folyosóhoz
képest. Eközben tartson elegendő biztonsági távolságot az előző gépjárműtől.
Többsávos úton:

Három- vagy többsávos autópályán, valamint autóutakon ugyanez a rendszer lép érvénybe. A
bal oldali sávon haladó gépjárművek a lehető legjobban húzódjanak le balra, a többi sávon
haladó gépjármű pedig szorosan húzódjon jobbra – a leálló sávot is igénybe véve.

MAGYAR

Kétsávos úton:

Magyar

Német
Ablaufdatum

lejárati dátum

Anhänger

utánfutó

Auto

autó, kocsi, gépjármű

Beifahrer

utas

Bremsen

fékek

Eigentums- /Besitznachweis

tulajdoni/birtoki jogcímet igazoló okmányok

Erstzulassung
Fahrer

első nyilvántartásba vétel, forgalomba
helyezés
vezető

Fahrzeug

jármű

Finanzamt

adóhatóság

Führerschein

jogosítvány

Garantie

garancia

Gebrauchtwagen

használt kocsi

Gewährleistung

szavatosság

Haftpflicht Versicherung

kötelező felelősségbiztosítás

Hauptwohnsitz

állandó lakóhely

Kasko Versicherung

Casco biztosítás

Kaufvertrag

vételi szerződés

Kindersitz

gyermekülés

Lichtbildausweis

személyazonosító igazolvány

Mangel

hiány

Meldebestätigung

bejelentési igazolvány, lakcímigazolás

Motor

motor

Motorrad

motorkerékpár

Neuwagen

vadonatúj kocsi

NoVA Normverbrauchsabgabe

fogyasztási átalányadó

Nummerntafel

rendszámtábla

Objektive Diagnose

tárgyilagos diagnózis

Polizei

rendőrség

Reifen/Räder

gumik/kerekek

Sicherheitsgurt

biztonsági öv

Toleranzgrenze

tűréshatár

Typenschein

regisztrációs dokumentum

Verkehrsamt

közlekedési hivatal

Verkehrs- und Betriebssicherheit

közlekedési és működési biztonság

Versicherungssteuer

biztosítási adó

Vollmacht

meghatalmazás

Werkstatt

műhely

Zulassung

bejegyzés

Zulassungsstelle

bejegyzésekkel foglalkozó hatóság

MAGYAR

Magyar

Német

BŐVEBB INFORMÁCIÓ AZ INTERNETEN:
A Osztrák hivatali útmutató: www.help.gv.at
A Pénzügyminisztérium: www.bmf.gv.at
A Bécs: www.wien.gv.at
			
www.polizei.gv.at/wien/buergerservice
A Alsó-Ausztria: www.polizei.gv.at/noe/buergerservice
A Burgenland: www.polizei.gv.at/bgld/buergerservice

12 jó ok, amiért érdemes
ÖAMTC tagnak lenni
Gyorsan folytathatja útját24
órás megbízható autómentő
szolgálatot kínálunk. Bármilyen
gépjárművel is közlekedik, az
esetek 80 %-ában azt nyomban üzemképessé tesszük.

Felkészülten a nyaralásra
Mi felkészítjük a nyaralásra. Ingyenes
utazási információinkkal, térképeinkkel,
valamint útdíj, matrica, útvonaltervezés
és sok más hasznos, az utazással kapcsolatos tippjeinkkel és tanácsainkkal
gondtalanul kezdheti a nyaralását.

Ingyenes cserejármű
Baleset vagy defekt: ha végképp semmi nem működik,
szívesen rendelkezésére
bocsájtjuk Ausztria szerte mint
egy 300 klubgépkocsink egyikét,
akár 4 napra is, ingyenesen.

Az ÖAMTC klubkártyája
hitelkártyás funkcióval
Klubkártyája egyszerűen többet tud:
a biztonságos VISA és MasterCard
hitelkártyák az első évben ingyenesek. Ezekkel tankolási és autómosó
kedvezményt is kap a Shell kutakon.
Spóroljon klubkártyájával
A mindennapokban, nyaraláskor,
Ausztriában és világszerte, több
mint 160.000 kedvezményes
partnerünknél készpénzt spórol,
pl. mozikban, éttermekben, parkolóházakban és szállodákban.

Biztonságos közlekedés
egész Európában
Az igazolólevéllel még több szolgáltatást, valamint azonnali segélyt vehet
igénybe, nemcsak Ausztriában, hanem
egész Európában – saját magának,
családjának és minden gépjárművének.
jul+aug/17
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Megbízhatóan, az ÖAMTC
által bevizsgáltan
Vizsgáltassa be gépjárművét technikusainkkal, akik azt a legkorszerűbb
készülékekkel, szakszerűen és
tárgyilagosan végzik el.
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Legjobban tájékoztatva
Profitáljon az Auto Touring magazinunkból,
mobil-alkalmazásainkból és az oeamtc.at
honlapunkon található információinkból. Öszzehasonlító vizsgálatokkal, utazási beszámolókkal, aktuális közlekedési hírekkel és számos
más szolgáltatással állunk rendelkezésére.

19.04.

17

Ingyenes jogsegély
Jogi segítségre van szüksége? Jogászaink segítenek a gépkocsijával,
a forgalommal és az utazással kapcsolatos problémák megoldásában,
személyre szabott tanácsot adnak –
vészhelyzetben a nap 24 órájában is.
Garantáljuk nyugalmát a
biztosításunkkal
Hiteles, megbízható tanácsadást és
tökéletes ár/érték arányú ajánlatokat kínálunk utazási, gépjármű- és
személyi biztosításainkkal.

08:43

Minden egy kézből
ÖAMTC tagként Ön előnyben
részesül, köszönhetően a
területet lefedő hálózatunknak,
bázisainknak, a sárga flottának
és több ezer szakemberünknek.
Magabiztosabb fellépés
Erős és megbízható partnere vagyunk,
legyen szó akár érdekképviseletről,
akár fogyasztóvédelemről – mind kisebb, regionális ügyekben, mind pedig
nemzetközi témákkal kapcsolatban.

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

77

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.

