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Policja nie będzie mogła sumować punktów karnych za
wykroczenia na drodze – taka zmiana czeka wszystkich kierowców
już w czerwcu.
Jeżeli kierowca jednym czynem nie zastosuje się
Najnowsze statystyki Komendy Głównej Policji
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Szczegóły podane przez Policję są następujące.
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Towarzystwa Kierowców. Zwraca też uwagę, że
sprawa takiego pirata zawsze może trafić do
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latka auto aż 68 razy. W sumie mężczyzna
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Powinien też zapłacić mandaty na łączną kwotę

jazdy liczba zbieraczy punktów nie maleje.

przekraczającą 30 tys. zł.

Dowód? 205 punktów karnych podczas jednej
podróży.
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