ZOMER
VAKANTIEWIJZER

Reservewiel

Fietsendrager

Navigatie met flitsmelding

Markering op de caravan

Radardetectie

Alcoholblaastest

Gordels

Auto(bahn) vignet

Winterbanden

Sneeuwkettingen

Handsfree bellen

Goedgekeurd autozitje

Dimlicht overdag/dagrijverlichting

Lange lading markering/bord

Reservelampen

3)

Veiligheidsvest

Gevarendriehoek

1)

Verbanddoos

Extra jerrycan brandstof

Brandblusser

ŠKODA ZOMER VAKANTIEWIJZER

België
Bulgarije
Denemarken
Duitsland

2)

Engeland

6)

Finland
Frankrijk

7)

Griekenland
Hongarije
Ierland

1)

3)

Italie
Kroatië

4)

Luxemburg
Nederland
Noorwegen

1)

*

Oostenrijk
Polen

1)

Portugal

2)

Slovenie

4)

*

8)

Slowakije
Spanje

5)

Turkije

5)

Tsjechie
Zweden

2)

Zwitserland
aanbevolen

verplicht

verboden

toegestaan/niet van toepassing

* Geldt niet voor auto’s met een Nederlands kenteken

1) Het is in de kanaaltunnel en bij de veerdiensten verboden om brandstof in een reservetankje mee te nemen.
2) 	Een gevarendriehoek is alleen verplicht voor voertuigen met een Duits, Portugees en Zweeds kenteken, maar de ANWB adviseert Nederlandse
bestuurders de lokale regels te volgen uit veiligheidsoverwegingen.
3) In Engeland en Ierland is het verboden om op de snelweg een gevarendriehoek te gebruiken.
4) In Slovenie en Kroatië zijn 2 gevarendriehoeken verplicht bij gebruik van een aanhangwagen of caravan.
5)	In Spanje en Turkije is het verplicht twee gevarendriehoeken in de auto te hebben. Bij pech of een ongeval moet er voor én achter de auto een
gevarendriehoek worden geplaatst.
6) In Duitsland is een milieuvignet verplicht om de grote Duitse steden binnen te mogen.
7) In Frankrijk is vanaf 1 juli 2012 een alcoholblaastest verplicht: 2 stuks per voertuig voorzien van NF-keurmerk.
8)	Volgens de Portugese wetgeving is het vervoer van een fietsendrager met fietsen op de trekhaak van een auto toegestaan als aan de strenge eisen
wordt voldaan. De Portugese overheid adviseert fietstoeristen om fietsen boven op de auto te vervoeren. Voor vervoer van fietsen boven op de auto
gelden strenge eisen.
Als u naar het buitenland gaat adviseren wij u altijd om een reisverzekering af te sluiten.
ŠKODA Mobiliteitsservice dekt enkel de stranding van uw auto (zie voorwaarden op skoda.nl).
ŠKODA Mobiliteitsservice voor pech onderweg in het buitenland: +31 800 023 00 24

Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Fouten zijn echter voorbehouden.

