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PREVOZNA IN VARNOSTNA DOLOČILA
ÖBB/Avstrijske železnice vas pozdravljajo na oprtnem vlaku - Tauernbahn.
Za zagotavljanje vaše varnosti prevažamo vozila in potnike ter domače
živali ločeno. Potniki naj, preden zapeljete na oprtni vlak, izstopijo iz vašega
vozila in se namestijo v vagonu za potniški promet, ki stoji na 1. peronu.
Z vozilom se smejo na oprtni vlak zapeljati izključno vozniki, ki pa naj nato
prav tako izstopijo in odidejo v vagon za potniški promet.
Prevoz ni dovoljen za:
– nevarne snovi RID/ADR
– vozila preko 25 ton
– vozila preko 12,5 m skupne dolžine
Samo na zahtevo se opravi prevoz:
– potovalnih avtobusov (2 osi)
– skupine motornih koles
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Kontrola pred navozom na oprtni vlak:
moje motorno vozilo ustreza Predpisom o motornih vozilih
vozila na plinski pogon je potrebno deklarirati na blagajniškem okencu
posode za plin je potrebno prevažati v zaprtem stanju
višina vozila je največ 3,60 m, širina vozila je največ 2,50 m
skupna teža vozila ne presega 25 t
v vozilu ne prevažam nevarnih snovi (RID)
antene ne presegajo vozila
stranska okna in pomična streha so zaprti in zapahnjeni
spojlerji (zračni stabilizatorji), stranske žaluzije itd. so zavarovani
pred poškodbami oz. pred izgubo
Varnostni predpisi za postavljanje motornega vozila
na transportni vagon:
svoje motorno vozilo v transportnem vagonu za vozila
parkirajte po navodilih našega osebja
med zadrževanjem na transportnem vozilu ni dovoljeno odvzemati ali
dolivati goriva
prepovedana je uporaba odprtega plamena in kajenje
pri motornih kolesih in vozilih na plinski pogon je potrebno zapreti pipo
za dovod goriva.
izklopite porabnike el. energije (razsvetljavo, ogrevanje …)
v svojem motornem vozilu
dajte v najnižjo prestavo
pri vozilih z avtomatskim menjalnikom prestavite ročico v parkirni
položaj „P”
močno zategnite ročno zavoro
potegnite ključ iz ključavnice

Počakajte, da vam da naše osebje znak za izstop iz vašega
vozila:
– pozor pri izstopu – nevarnost zdrsa
– po izstopu, zaklenite vrata in pokrov prtljažnika
– pojdite v vagon za potniški promet, ki stoji na 1. peronu
Opozarjamo na to, da poleg tega veljajo še določila avstrijskega Zakona o
železniškem transportu in pravic potnikov kakor tudi varstveni predpisi za
železnice, kakor tudi določila kolektivne pogodbe ter Splošni pogoji poslovanja
delniške družbe ÖBB-Personenverkehr AG.
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