
 

 

 

 

 

Andora 

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć 

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi] 

Ograniczenia prędkości 

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, które mogą być modyfikowane 

znakami drogowymi wynoszą: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h  

Autostrady    - brak 

Pasy bezpieczeństwa 

Obowiązkowe z przodu. Obowiązkowe z tyłu, jeśli pojazd jest w nie wyposażony. 

Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do 10 roku życia i wzroście poniżej 150cm muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń 

zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi oraz spełniających wymogi konstrukcyjne 

UE. W wypadku przewożenia dziecka z przodu, należy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera. 

Jazda pod wpływem 

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.  

Obowiązek jazdy na światłach 

W okresach osłabionej widoczności światła mijania powinny być włączone również w porze dziennej. 

Andora odeszła od obowiązku jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę przez cały rok.   

Mandaty i kary 

Płatne na miejscu. Przykładowe wysokości mandatów: za złe parkowanie można zapłacić nawet 60 

EUR.  

 



Motocykle i skutery 

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy. 

Ubezpieczenie 

OC obowiązkowe. Upewnij się u ubezpieczyciela, czy Twoje ubezpieczenie będzie tu działać. 

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna ołowiowa (98 oktanów) - dostępna 

Benzyna bezołowiowa (95 & 98 oktanów) - dostępna 

Olej napędowy (Diesel) - dostępny 

LPG – niedostępny 

Zakaz transportu paliwa w kanistrach. 

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 

Andory upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.  

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

- Zapasowe żarówki 

- Trójkąt ostrzegawczy (2 szt.) 

- Kamizelka odblaskowa (żółta) 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy 

Opony zimowe - zalecane 

Łańcuchy śniegowe – obowiązkowe w wypadku oznakowania lub warunków drogowych  

Może występować duże natężenie ruchu, korki i trudności z parkowaniem ponieważ  jest to bardzo 

mały kraj a góry ograniczają możliwości rozbudowy infrastruktury.  

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.   


