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Zvolte sisi „řidiče
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Zvolte
Vezměte
Vezměte sisi taxi.
taxi.
■■■ Použijte MHD.
Použijte MHD.
■ Požádejte někoho, aby vás vyzvedl.
■■ Požádejte někoho, aby vás vyzvedl.
■ Zařiďte si ubytování přes noc.
■■ Zařiďte si ubytování přes noc.
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reakce.
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důsledku řízení v opilosti se lze vyhnout.
alkoholu, chvilku přemýšlejte

Než usednete za volant pod vlivem
alkoholu, chvilku přemýšlejte

■■■
■■■

Také je to protizákonné
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Při
řízení pod vlivem se vystavujete trestnímu
postihu, který může zahrnovat vysokou pokutu,
Při řízení pod vlivem se vystavujete trestnímu
ztrátu řidičského oprávnění, případně i odnětí
postihu, který může zahrnovat vysokou
svobody. Vězení za řízení v opilosti vás může
pokutu, ztrátu řidičského oprávnění,
připravit o vaši pověst, sebeúctu, rodinu,
případně i odnětí svobody. Vězení za
přítele a možnosti kariérního postupu. V řadě
řízení v opilosti vás může připravit o vaši
zemí se přistupuje k měření hladiny alkoholu
pověst, sebeúctu, rodinu, přítele a možnosti
(BAC) v krvi řidiče, aby se stanovila míra
kariérního postupu. V řadě zemí se
opilosti v době odebrání vzorku.
přistupuje k měření hladiny alkoholu (BAC)
v krvi řidiče, aby se stanovila míra opilosti v
době odebrání vzorku.
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Pokud
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Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
ohledně pití alkoholu.
pomáhat lidem kvaliikovaně se
rozhodovat ohledně pití alkoholu.
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