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Skladové vozy Dacia
Mimořádná nabídka pro vás

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Dacia Duster: spotřeba 4,1–6,9 (l/100 km), emise CO2 108–140 (g/km). Dacia Sandero: spotřeba 3,6–6,6 (l/100 km), emise CO2 96–128 (g/km). 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou určené metodikou stanovenou podle platných právních předpisů požadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Zimní pneumatiky zdarma při financování
Roční dálniční známka jako dárek
LPG z výroby

	 Ačkoli	 astronomická	 zima	 začne	
až	21.	prosince,	musí	motoristé	v	Čes-
ké	republice	dbát	na	povinnou	zimní	
výbavu	 silničních	 motorových	 vozi-
del	již	od	1.	listopadu.	
	 Zákon	 o	 provozu	 na	 pozemních	
komunikacích	jim	totiž	v	období	od	
1.	 listopadu	 do	 31.	 března	 ukládá		
použít	 povinnou	 zimní	 výbavu	 za	
situace,	 kdy	 se	 na	 pozemní	 komu-	

nikaci	 nachází	 souvislá	
vrstva	 sněhu,	 led	 nebo	
námraza,	 nebo	 lze	vzhle-
dem	k	povětrnostním	pod-
mínkám	předpokládat,	že	
se	během	jízdy	na	pozem-
ní	 komunikaci	 souvislá	
vrstva	 sněhu,	 led	 nebo	
námraza	mohou	vyskyto-
vat.	V	takových	případech	
lze	užít	motorové	vozidlo,	
které	 má	 nejméně	 čtyři	

kola	a	používá	se	pro	dopravu	osob		
nebo	 nákladu,	 k	 jízdě	 v	 provozu		
na	pozemních	komunikacích	pouze	
za	podmínky	použití	zimních	pneu-
matik.	
	 U	 motorových	 vozidel	 s	 maxi-
mální	přípustnou	hmotností	nepře-
vyšující	 3	 500	 kg	 musí	 být	 zim-	
ní	 pneumatiky	 na	 všech	 kolech		
s	hloubkou	dezénu	nejméně	4	mm.	
U	motorových	vozidel	s	maximální	

přípustnou	 hmotností	 převyšující		
3	500	kg	pak	postačuje	jejich	umís-
tění	 pouze	 na	 kolech	 hnacích	 ná-
prav	s	trvalým	přenosem	hnací	síly	
s	hloubkou	dezénu	nejméně	6	mm.	
Použití	 zimních	 pneumatik	 je	 pak		
v	období	od	1.	listopadu	do	31.	břez-
na	 povinné	 v	 úsecích	 označených	
dopravní	 značkou	 C	 15a	 „Zimní	
výbava“	 za	 všech	 okolností	 bez	
ohledu	 na	 skutečný	 stav	 pozemní	
komunikace.	
	 Výjimku	 z	 těchto	 povinností	
představuje	použití	náhradní	pneu-
matiky	v	případě	nouzového	dojetí.	
Za	 nedodržování	 výše	 uvedených	
pravidel	 hrozí	 řidičům	 pokuta	 na	
místě	 do	 2	 000	 Kč	 a	 ve	 správním	
řízení	pokuta	v	rozmezí	od	1	500	do	
2	500	Kč.	Nazutí	zimních	pneuma-
tik	je	však	především	otázkou	bez-
pečnosti,	 nebo	 při	 jejich	 použití	
mají	 řidiči	 na	 povrchu	 pokrytém	 Ilustrační foto
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sněhem,	ledem	nebo	námrazou	za-
jištěnu	 lepší	 ovladatelnost,	 přilna-
vost,	brzdné	vlastnosti	 i	 jízdní	sta-
bilitu	vozidla.	 Text: odbor dopravy 
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