Niemcy
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
Ograniczenia prędkości
Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:
W terenie zabudowanym

- 50 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 100 km/h

Autostrady i drogi ekspresowe - 130 km/h – „rekomendowane”, nie „obowiązkowe”. Wyprzedzanie
tylko lewym pasem, ale nim na niego wjedziesz sprawdź dokładnie czy nic nie nadjeżdża ponieważ
wiele pojazdów na niemieckich autostradach jeździ tym pasem z prędkościami około 200km/h.
W razie utrudnień w ruchu lub remontów wyświetlane są aktualne ograniczenia prędkości – trzeba
zwrócić na nie szczególną uwagę ponieważ nie zastosowanie się do nich może skutkować bardzo
wysokimi karami.
Po autostradach nie mogą się poruszać pojazdy niezdolne do jazdy powyżej 60 km/h.
Przy niesprzyjających warunkach i widoczności poniżej 50 m prędkość maksymalna wynosi 50 km/h.
Maksymalna prędkość dla pojazdu z łańcuchami – 50 km/h.
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do lat 12 i poniżej 150 cm wzrostu muszą podróżować w foteliku dziecięcym lub z
wykorzystaniem odpowiednich urządzeń zabezpieczających. Niedozwolone jest korzystanie z fotelika
dziecięcego na przednim siedzeniu o ile poduszka powietrzna nie została dezaktywowana.
Urządzenia zabezpieczające dla dzieci muszą spełniać wymogi standardu ECE R44.03.
Jazda pod wpływem
Dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy – 0,5 promila. Przekroczenie tego limitu grozi
grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów w Niemczech. Limit dla kierowców młodych, do 21 lat
oraz posiadających prawo jazdy mniej niż 2 lata limit wynosi 0,0.
Surowe kary:
- od 0,5 do 1,1 promila do 1500 euro, 4 punkty karne i do 3 miesięcy zawieszenia prawa jazdy
- powyżej 1,1 promila – 7 punktów, kary pieniężne, do 5 lat więzienia i zawieszenie prawa jazdy

UWAGA: w przypadku spowodowania jakiekolwiek zdarzenia lub wypadku drogowego najwyższe kary
z opisanych powyżej mogą być nałożone przy zawartości alkoholu 0,3 promila.
Prowadzenie pod wpływem narkotyków oraz leków jest także zabronione.
Obowiązek jazdy na światłach
Światła mijania lub dzienne są zalecane w ciągu dnia. Obowiązkowe stają się przy słabej widoczności z
powodu mgły, śniegu lub deszczu. Obowiązkowe w tunelach. Niedopuszczalna jest jazda wyłącznie na
światłach pozycyjnych.
Mandaty i kary
Mandaty płatne na miejscu lub depozyt. Przykładowe mandaty: nieużywanie pasów bezpieczeństwa:
30 euro, przewożenie dzieci bez specjalnego zabezpieczenia: 40 euro, niedozwolone zachowanie na
autostradzie (np.: zawracanie): 70 – 200 euro, zbyt duża ilość promili – mandat lub grzywna do 1500
euro i zatrzymanie lub odebranie uprawnień.
Takie same kary stosowane są w przypadku jazdy pod wpływem narkotyków.
W przypadku odmowy uregulowania mandatu policja ma prawo skonfiskować pojazd.
Niewłaściwe zaparkowanie samochodu nie jest karane klamrę na kole, ale niewłaściwie parkowane
auta są odholowywane na koszt właściciela.
Motocykle i skutery
Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy
dla kierowcy i pasażera zarówno na motocyklu jak i na skuterze. Kierowcy quadów i trójkołowców
zdolnych rozwijać 20 km/h również podlegają temu obowiązkowi, chyba że ich pojazd wyposażony
jest w pasy bezpieczeństwa, których używają.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 i 98 oktanów) – dostępna
Benzyna ołowiowa – niedostępna; dostępny dodatek ołowiowy
Olej napędowy – dostępny
LPG – dostępny
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, maksimum 10 litrów. Wyjątek – promy. Większość
stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do Niemiec
upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu

- trójkąt ostrzegawczy
- apteczka i rękawiczki
- zestaw zapasowych żarówek
- opony i wyposażenie zimowe (zimą)
Inne obowiązujące wymogi / przepisy
Pojazd wolnobieżny musi się co jakiś czas zatrzymać w bezpiecznym miejscu, żeby przepuścić
pozostałej pojazdy.
Opony z kolcami są zakazane.
Nie wolno mijać autobusu szkolnego, który zatrzymuje się by wypuścić/wpuścić dzieci, co sygnalizuje
migającym światłem.
Zakaz korzystania z antyradarów (urządzeń do wykrywania radarów policyjnych). Obowiązek
wyłączania funkcji „Ostrzegaj przed radarami” w urządzeniach nawigacji GPS.
Wyposażenie zimowe – obowiązek dostosowania pojazdu do warunków zimowych spoczywa na
kierowcy. W szczególności obejmuje to wyposażenie auta w opony zimowe i/lub łańcuchy śniegowe.
Zabroniona jest jazda w letnim ogumieniu w porze zimowej.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

