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σου

στην Ευρώπη

Europe Direct Καιακάηαο.. Μπνξεί
πξαγκαηηθά θάηη λα κνπ πξνζθέξεη;
Μαζαίλεηε
ηηο
λνκνζεηηθέο
δηαδηθαζίεο ρξήζεο νρεκάησλ ζηελ
Επξώπε.

Όηαλ ηαμηδεύεηε ή κεηαθνκίδεηε ζε
θάπνηα άιιε ρώξα ηεο Επξσπατθήο
Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

Έλσζεο, είλαη πηζαλόλ λα ρξεηαζηείηε
λα ελεκεξσζείηε γηα ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην όρεκα ζαο
ζηελ Επξσπατθή Έλσζε.
Κάπνηα βαζηθά ζέκαηα πνπ κπνξείηε
λα πιεξνθνξεζείηε από ην Europe
direct Καιακάηαο είλαη:
- Πόηε θαη πνύ
πξέπεη λα
ηαμηλνκήζεηε ην απηνθίλεηό ζαο
- Πνηα
είλαη
ε
δηαδηθαζία
ηαμηλόκεζεο απηνθηλήηνπ ζηελ ΕΕ
- Αλ ηζρύεη ε αζθάιεηά ζαο ζε άιιε
ρώξα ηεο ΕΕ
- Τη πξέπεη λα θάλεηε ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο ζε άιιε ρώξα ηεο ΕΕ
- Ιζρύο ηεο άδεηαο νδήγεζήο ζαο
ζην εμσηεξηθό
- Απώιεηα
ή
θινπή
αδεηώλ
νδήγεζεο ή επαλέθδνζε
Σρεηηθά κε ηηο αγνξαπσιεζίεο
απηνθηλήησλ ζε άιιε ρώξα ηεο ΕΕ,
κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά κε:
- πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηά ζαο
όηαλ αγνξάδεηε απηνθίλεην ζηελ ΕΕ
- ηνπο θαλόλεο γηα ηνλ ΦΠΑ ζε
πεξίπησζε πώιεζεο ή αγνξάο
απηνθηλήηνπ ζε άιιε ρώξα ηεο ΕΕ
- ηελ ηζρύ ηεο αζθάιεηα ηνπ
απηνθηλήηνπ ζαο ζε πεξίπησζε πνπ
ηαμηδέςεηε ζε κηα επξσπατθή ρώξα
- ζπκβνπιέο γηα ηελ ελνηθίαζε
απηνθηλήηνπ ζε άιιε επξσπατθή
ρώξα

Europe direct Καιακάηαο,
Γξαθείν ελεκέξσζεο ηνπ Επξσπαίνπ
Πνιίηε,
Μάζε ηα δηθαηώκαηά ζνπ 2721110350
Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ γηα ην
θνηλό: Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή:

08:30-15:30
Χρειάζεζηε πληροθορίες για ηην Ε.Ε.; καλέζηε δωρεάν ζηο
00800 67891011 από οποσδήποηε ζηην ΕΕ (ΔεσηέραΠαραζκεσή
10.00-19.30)
Για ηα δικαιώμαηα ζας ζε άλλη τώρα ηης Ε.Ε. και πρακηικές
ζσμβοσλές, μπορείηε επίζης να επιζκεθθείηε ηο δικησακό ηόπο
"Η Ευρώπη Σου"

