Evropské předpisy:
poruchy a havárie
Vydání 02/2020

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ!
I při poruše způsobené defektem!
V případě poruchy je důležité:
Zastavit v nouzovém pruhu a zapnout výstražná světla.
Obléct si bezpečnostní reflexní vestu.
	Umístit výstražný trojúhelník 30 metrů za vozidlo (100 metrů
v případě poruchy na dálnici).
Přejít za bezpečnostní bariéru nebo svodidla.
Informovat policii nebo asistenční službu.

Některé země však mají vlastní místní předpisy týkající se poruch.
Z tohoto důvodu jsme sestavili seznam uvedený níže, který poradí,
jak reagovat v různých zemích Evropy.
Continental vám přeje bezpečnou cestu.
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Belgie [BE]
Conti360° Hotline:
+32 27 204 927

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 110 nebo 112
Policie: 110 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Dálnice: vždy

Značka: povoleno

Ano

Všechny ostatní cesty: Pouze
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu

Dezén: povoleno

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Rozměr: povoleno

Koho

Právní rámec

Policie

Belgické ministerstvo dopravy
a mobility

V závislosti na situaci se zapojí
společnost “FAST” (Flandry)
nebo “Siabis +” (Valonsko).
Zvedání na dálnicích prováděny
akreditovanou společností FAST
po zavolání na 112 (policie).
FAST také poskytuje dopravní
značení; pro vozidla s hmotností> 3,5 t bude k dispozici
zvedací vak.
Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer)

Bulharsko [BG]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 806

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: povoleno

Ano

Dezén: povoleno

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Dálniční úřady voláním na policii

Právní rámec

Kdo má volat

Státní tajemník pro dopravu

Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner

http://tiny.cc/360bulgaria

Česká republika [CZ]
Conti360° Hotline:
+420 577 513 696

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 155 nebo 112
Policie: 158 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: pouze dočasně
Dezén: pouze dočasně

Právní rámec

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Zákon č. 361/2000 Sb. § 45

Ne

Dálnice: asistenční služba
(800 280 281)
Všechny ostatní cesty: Policie
Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Dánsko [DK]
Conti360° Hotline:
+45 33 140 080

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: povoleno

Ano

Dezén: povoleno

Koho

Rozměr: povoleno

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Nouzové číslo 112

Právní rámec

Kdo má volat

Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet (Ministerstvo
dopravy, výstavby a bydlení)

Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner

http://tiny.cc/360denmark

Finsko [FI]
Conti360° Hotline:
+358 93 299 0301

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: pouze dočasně

Ne

Dezén: pouze dočasně

Právní rámec

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Obecná povinnost pomoci

Nouzové číslo 112
Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer) nebo
jakýkoli svědek

Francie [FR]
Conti360° Hotline:
+33 344 407 162

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 15 nebo 112
Policie: 17 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Dálnice a určité státní cesty:
Vždy
Všechny ostatní cesty: Pouze
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu

Značka: pouze dočasně

Ano

Dezén: pouze dočasně

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Rozměr: pouze dočasně

Právní rámec
Koho
Dálnice (tlačítko SOS) nebo
policie (pokud tlačítko SOS
nefunguje)

Generální ředitelství pro
hospodářskou soutěž, záležitosti
spotřebitele a prevenci podvodů
www.economie.gouv.fr/dgccrf

Kdo má volat
Řidič (pokud není možnost
povoleno také prostřednictvím
horké linky Conti360°)
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Chorvatsko [HR]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 811

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 194
Policie: 192

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Vždy

Značka: povoleno

Ano*

Koho

Dezén: povoleno

Dálniční úřady HAC
+385 0800 0422 nebo
Asistenční služba ORYX
+385 0800 18 18, dosažitelné
i pomocí tlačítka SOS na okraji
silnice

Rozměr: zakázáno

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu
Právní rámec
Zákon o cestách NN 84/11
a zákon o bezpečnosti silničního
provozu (NN 67/08 i 74/11)

Kdo má volat
http://tiny.cc/360croatia
Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner
* V případě, že řidič není schopen odstranit vozidlo z dálnice, dálniční kontrolor
okamžitě vydá příkaz k odstranění vozidla z dálnice smluvnímu úředníkovi na
náklady majitele vozidla v souladu s článkem 45 odst. 4 zákona o silničním

provozu (úřední věstník 84/11) a články 35, 79, 140 a 180 zákona o bezpečnosti silničního provozu (OG 67/08 a 74/11), a když je vozidlo odstraněno,
důstojník správně označí odstavené vozidlo.

Itálie [IT]
Conti360° Hotline:
+39 02 42 410 345

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Dálnice: vždy

Značka: pouze dočasně

Ano

Všechny ostatní cesty: Pouze
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu

Dezén: pouze dočasně

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Rozměr: zakázáno

Koho

Právní rámec

Dálnice: policie, globální pomoc
ACI nebo Europe Assistance.
Na dálnicích mohou asistovat
pouze autorizované dílny

Codice della strada - nařízení číslo
176 * Comportamenti durante
la circolazione sulle Autostrade
e sulle strade extraurbane principale (Chování během jízdy na
dálnicích a na hlavních silnicích)

Všechny ostatní cesty: Policie
Kdo má volat
Dálnice: policie, servisní partner
nebo Call centrum Conti360°
Všechny ostatní cesty: Fleet
(řidič/manažer)

Maďarsko [HU]
Conti360° Hotline:
+361 999 6786

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 107

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: pouze dočasně

Ano

Dezén: pouze dočasně

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Policie

Právní rámec

Kdo má volat

Zákon Belügyminisztérium (BM)
30/2011. (IX. 22)

Fleet (řidič/manažer nebo
jakýkoli svědek

http://tiny.cc/360hungary
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Německo [DE]
Conti360° Hotline:
+49 511 938 2000

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 110

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: povoleno

Ano

Dezén: povoleno

Koho

Rozměr: zakázáno

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Policie

Právní rámec

Kdo má volat

Nejdříve StVO a také Berufsgenossenschaft - Profesní sdružení
(BGI800)

Fleet (řidič/manažer)

Nizozemsko [NL]
Conti360° Hotline:
+31 342 493 409

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost silničního
provozu

Značka: povoleno

Koho

Rozměr: povoleno

	Někdy (např. pokud je nutná
další odtahová služba)

Dezén: povoleno

Dálnice: Rijkswaterstaat
0800-8002 (Management cest)
posoudí situaci prostřednictvím
kamer, nebo automobilů,
zahrnujíc podle potřeby i odtah/
zajistí dodatečné zabezpečení
pokud je potřeba.

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu
Právní rámec
Národní nařízení o kamionové
dopravě (LVR) Ministerstva dopravy / Generálního ředitelství
pro veřejné práce a vodní
hospodářství Rijkswaterstaat
(RWS)

Všechny ostatní cesty: Policie,
pokud se vyžaduje dodatečná
bezpečnost na silnicích

http://tiny.cc/360netherlands

Kdo má volat
Dálnice: Rijkswaterstaat
Všechny ostatní cesty: Fleet (řidič/
manažer) nebo servisní partner

Norsko [NO]
Conti360° Hotline:
+47 23 06 80 10

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 113
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Dálnice a silnice s rychlostí
60 km/h (35 mph) a vyšší: na
žádost servisního partnera nebo
řidiče
Všechny ostatní cesty: Pouze
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu
Koho
Dálnice a silnice s rychlostí
60 km/h (35 mph) a vyšší: policii
nebo třetí stranu s automobilem
(TMA)

Značka: pouze dočasně

Ano

Dezén: pouze dočasně

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Rozměr: pouze dočasně

Právní rámec
Norská správa veřejných silnic Statens vegvesen N-301 Arbeid
på vei

Všechny ostatní cesty: policie,
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost na silnicích
Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Polsko [PL]
Conti360° Hotline:
+48 22 577 13 60

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 999 nebo 112
Policie: 997 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Dálnice: vždy

Značka: zakázáno

Všechny ostatní cesty: Pouze
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu

Dezén: zakázáno

Ne

Rozměr: zakázáno

Koho
Policie
Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner

Portugalsko [PT]
Conti360° Hotline:
+351 252 499 980

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost silničního
provozu

Značka: pouze dočasně

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Dezén: pouze dočasně

	Někdy
(zajištění místa poruchy je
obvykle zdarma, vlečení
může generovat další
náklady)
Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Dálnice:
AMT Autoridade (+351 211
025 800; správa silnic) zhodnotí situaci pomocí sledovacích
kamer a v případě potřeby bude
zajišťovat dodatečná bezpečnostní
opatření.

Některé společnosti mohou
fakturovat přémo fleetu
nebe jeho pojišťovně.

Všechny ostatní cesty: policie,
pokud se vyžaduje dodatečná
bezpečnost na cestách.
Kdo má volat
Dálnice: AMT Autoridale
Všechny ostatní cesty: Fleet (řidič
/ manažer) nebo servisní partner

Rakousko [AT]
Conti360° Hotline:
+43 2236 40 40 2300

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 144
Policie: 133 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: povoleno

Koho

Rozměr: zakázáno

Policie

Dezén: povoleno

	Někdy (např. pokud musí být
z důvodu poruchy uzavřena
dálnice nebo tunel)
Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Kdo má volat

Právní rámec

Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner

Spolkové ministerstvo dopravy,
inovací a technologií
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Rumunsko [RO]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 810

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: pouze dočasně

Ne

Dezén: pouze dočasně

Právní rámec

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Státní tajemník pro dopravu

Policie
Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner

Rusko [RU]
Conti360° Hotline:
+7 4956 628 889

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 103 nebo 112
Policie: 102 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

pokud se požaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu v případě nehody nebo
poškození dvou nebe více
vozidel

Značka: pouze dočasně
Dezén: pouze dočasně
Rozměr: pouze dočasně

Koho

	Někdy
(může vám být uložena pokuta za nedodržení předpisů)
Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Silniční policie GIBDD (102)

Právní rámec

Kdo má volat

Pobočka ministerstva vnitra
GIBDD

Fleet (řidič/manažer) nebo
jakýkoli svědek

http://tiny.cc/360russia

Slovensko [SK]
Conti360° Hotline:
+420 577 513 696

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 155 nebo 112
Policie: 158 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje dodatečná bezpečnost silničního
provozu

Značka: pouze dočasně

Ne

Dezén: pouze dočasně

Právní rámec

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Zákon o silničním provozu
č. 135/1961 Sb

Dálnice: Asistenční služba
(800 100 007)
Všechny ostatní cesty: Policie
Kdo má volat
Servisní partner
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Slovinsko [SI]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 811

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 113 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

DARS dálnice*: Vždy

Značka: pouze dočasně

Všechny ostatní cesty: Pouze
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu

Dezén: pouze dočasně

	Někdy
(Pouze na dálnicích DARS)
Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Rozměr: pouze dočasně

Koho
Právní rámec
Nejprve zavolejte na horkou linku Conti360°, kde najdete rady o dalších
krocích a zapojení partnerů.
Conti360° potom zapojí DARS prostřednictvím dopravního informačního
centra DARS (1970). Fleetů by měly vždy přenechat komunikaci týkající
se požadovaných služeb a partnerských aktivit na Conti360° který bude
komunikovat přímo s DARS.

Zákony o silničním provozu
ZCes-1 a ZPrCP
DARS:
http://tiny.cc/360slovenia

Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer) nebo horká linka Conti360
* Odstranění překážek z dálnic / cest, asistenční služby na cestách a služby
mobilních jeřábů se dělí na devět územních zón - oblasti dálnic DARS:
zóna č. 1 - ACB Postojna: Zonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar š.p.
zóna č. 2 - ACB Slovenské Konjice: Zonta d.o.o., Enes Draganovic š.p.
zóna č. 3 - ACB Lublaň: Avtovleka Jerneja Kopitar š.p., Avtovleka Pozar d.o.o.

zóna č. 4 - ACB Hrušica: AMZS d.d., Junik M d.o.o.
zóna č. 5 - ACB Maribor: Zonta d.o.o., Enes Draganovic š.p.
zóna č. 6 - ACB Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar š.p., AMZS d.d.
zóna č. 7 - ACB Vransko: Zonta d.o.o., Enes Draganovic š.p.
zóna č. 8 - ACB Novo mesto: Zonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar š.p.

zóna č. 9 - ACB Murska Sobota: AMZS d.d., Enes Draganovic š.p.
S vybranými poskytovateli služeb pro každou zónu se jedná stejně
- prostřednictvím zprávy DARS d.d., která je bude přiřazovat v
konkrétním pořadí

Srbsko [RS]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 811

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 194 nebo 112
Policie: 192 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: pouze dočasně

Ano

Dezén: pouze dočasně

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu
Právní rámec

Dopravní informační středisko
AMSS (+381 11 1987)

Zákon o bezpečnosti silničního
provozu

Kdo má volat

http://tiny.cc/360serbia

Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner

Španělsko [ES]
Conti360° Hotline:
+34 902 111 408

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 061 nebo 112
Policie: 091 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje dodatečná bezpečnost silničního
provozu

Značka: pouze dočasně

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Dálnice: Asistenční služba
voláním (112)
Všechny ostatní cesty: Policie
Kdo má volat
Fleet (řidič/manažer) nebo
servisní partner

Dezén: pouze dočasně

	Někdy
(zajištění místa poruchy je obvykle bezplatné, vlečení může
generovat další náklady)
Některé společnosti mohou
přímo fakturovat fleetům nebo
jejich pojišťovně.
Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí záruce
platby z fleetu
Právní rámec
Ministerio de Fomento
(ministerstvo rozvoje)
www.fomento.gob.es
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Evropské předpisy: poruchy a havárie
Švédsko [SE]
Conti360° Hotline:
+46 31 775 80 99

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 112
Policie: 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Specifické cesty*: Vždy povinné

Značka: povoleno

Ano

Všechny ostatní cesty: Pouze
pokud to vyžaduje dodatečná
bezpečnost silničního provozu,
at own discretion

Dezén: povoleno

Vyřizováno prostřednictvím
Conti360° po předchozí
záruce platby z fleetu

Rozměr: pouze dočasně

Právní rámec
Koho
Arbetsmiljöverket (Švédský úřad
pro pracovní prostředí)

Servisní společnost s vozidlem
TMA

http://tiny.cc/360sweden
Kdo má volat
Servisní partner
* Cesta E4 - od křižovatky Hyttön po křižovatku Tönnebro
Cesta E16 - od křižovatky Gustavsbro po křižovatce Tegelbruket
Cesta E18 - hranice okresu Värmland po hranici okresu Västmanland
Cesta E20 - hranice okresu Vasto Götalands po hranici okresu Västmanland
Dálnice 49 - Olshammar (501) do města Rude (50)
Dálnice 50 - hranice okresu Ötergötlands až k hranici okresu Dalarna
Dálnice 51 - Östergötlands hranice okresu na křižovatku 104 (E20)
Dálnice 52 - hranice okresu Södermalms s Kopparberg (50)
Dálnice 63 - hranice okresu Värmland s Kopparberg (50)
Dálnice 68 - Lindesberg (50) na hranici okresu Västmanland
Cesta 204 - Värmlandská hranice snu kržovatku Lanna (E18)

Cesta 205 - Askersund (50) do Laxa (E20); Lax (E20) až Degerfors
(555); Degerfors (548) do Gälleråsen (237)
Cesta 207 - Örebro (51.01.) Do města Odensbacken (52)
Cesta 244 - křižovatka Lilla Mo (50) na Hammaren (63)
Cesta 249 - Rya (50) na hranici okresu Västmandsland
Cesta 517 - Askersund (50) na křižovatku 104 Vretstorp (E20)
Cesta 529 - Sandstubbetorp (E20) na křižovatku Vretstorp (E20);
Östansjö do Hallsberg; Hallsberg do Kumla (646/641)
Cesta 733 - Örebro do Garphyttan (746)
Cesta 744 - Örebro do Gölfallet (746)

Švýcarsko [CH]
Conti360° Hotline:
+41 447 455 732

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 144 nebo 112
Policie: 117 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Vždy

Značka: pouze dočasně

Koho

Dezén: pouze dočasně

Právní rámec

Policie

Rozměr: pouze dočasně

Neexistuje právní základ, ale
volání na policii je dobré pro
bezpečnost. Vyžaduje se vždy,
když mají těžká vozidla poruchu
nebo havárii na dálnici.

Kdo má volat
Servisní partner

Ne

Velká Británie [UK]
Conti360° Hotline:
+44 11 62 747 467

TŘETÍ STRANY

OMEZENÍ MONTÁŽE

DALŠÍ INFORMACE

Tísňové volání: 999 nebo 112
Policie: 999 nebo 112

Kdy zapojit

Různé pneumatiky na nápravě

Náklady třetích stran

Pouze pokud to vyžaduje
dodatečná bezpečnost
silničního provozu

Značka: povoleno
Dezén: povoleno

Právní rámec

Koho

Rozměr: pouze dočasně

Státní tajemník pro dopravu

Dálnice
(0300 123 5000)
nebo Policie

Ne

http://tiny.cc/360uk

Kdo má volat
Servisní partner
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Odvolání

Tato příručka představuje nabídku služeb společnosti
Continental odrážející desetiletí zkušeností a je
neustále revidována. Nepředstavuje však oficiální
zdroj relevantních informací a společnost Continental
neručí a výslovně se zříká jakýchkoli prohlášení nebo
záruk (výslovných nebo předpokládaných), pokud
jde o informace uvedené v tomto dokumentu, pokud
nejsou přesné, úplné nebo aktuální.
V důsledku toho společnost Continental neodpovídá
za použití těchto informací ani za chyby, opomenutí
nebo zkreslené informace, které tu mohou být
nechtěně uvedeny.
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