2021

CENÍK - kurs autoškoly pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“

Všechny typy našich kursů probíhají v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich náplň je v souladu s § 18.

CENA VŠECH NAŠICH KURSŮ ZAHRNUJE:
výuku a výcvik v malých skupinkách žáků na naší učebně ve Bzenci a praktický výcvik v řízení vozidla na našem výcvikovém vozidle
výuku a výcvik zdravotnické přípravy provádí zkušený lékař – záchranář
veškerou další výuku, výcvik a praktické jízdy absolvujete s učitelem, který má dlouholetou praxi
přijedeme si pro vás domů, či do zaměstnání, nebo před školu – dle vašich požadavků v okolí Bzence (Veselí nad Moravou, Kyjov, Strážnice) zdarma!
obdržíte veškeré učební pomůcky a vždy od nás dostanete nejmodernější novou učebnici zdarma!
cena obsahuje také absolvování závěrečné zkoušky na Městském úřadě v Kyjově vozem autoškoly s učitelem
můžete si váš KURS VYBRAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH VARIANT, které se liší počtem hodin výuky a výcviku, a hlavně počtem praktických jízd, které absolvujete:
hod = vyučovací hodina, tedy 45 minut (jako ve škole)
Při zahájení kursu stačí uhradit zálohu 5.000 Kč a zbytek potom v průběhu kursu (převodem na účet autoškoly, nebo v hotovosti)

B

BASIC

14.800 Kč
19 hod výuky a výcviku
28 hod praktických jízd
celkem 47 hod + zkouška

S

STANDARD

S+ STANDARD +

E

EXCLUSIVE
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INDIVIDUAL

15.800 Kč
19 hod výuky a výcviku
32 hod praktických jízd
celkem 51 hod + zkouška

17.800 Kč
22 hod výuky a výcviku
36 hod praktických jízd
celkem 58 hod + zkouška

19.800 Kč
25 hod výuky a výcviku
40 hod praktických jízd
celkem 65 hod + zkouška

20.800 Kč
19 hod výuky a výcviku
32 hod praktických jízd
celkem 51 hod + zkouška

nejméně jedna jízda
po Hodoníně (dle přání)

jízda po Hodoníně a Uherském
Hradišti (dle vašeho přání)

jízda po Hodoníně, Uherském
Hradišti a po Brně
(dle vašeho přání)

oproti verzi „B“ máte navíc:
4 hod jízd

oproti verzi „B“ máte navíc:
8 hod jízd
3 hod teorie (se zaměřením na
procvičování zkušebních testů)

oproti verzi „B“ máte navíc:
12 hod jízd
6 hod teorie (procvičování
zkušebních testů a další
prohlubování znalostí)

náplň kursu je stejná jako verze
STANDARD, ale výuka
neprobíhá ve skupinkách –
máte zcela samostatnou
individuální výuku na učebně
a také plánování praktických
jízd a závěrečné zkoušky se
naprosto přednostně podřizuje
vašim speciálním přáním
a časovým požadavkům

Pro případ neúspěšné zkoušky
z jízdy máte ještě jeden
opravný pokus zdarma!
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Karel Weiss ml. tel.: 604 978797

Bzenec, J.Wolkra 788, 696 81

Přednostní plánování jízd!
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CENÍK - kurs autoškoly, skupina „B“
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hod = vyučovací hodina, tedy 45 minut (jako ve škole)

Kondiční jízdy

Vrácení řidičského oprávnění

pro toho, kdo už má řidičák, dlouho neřídil a chce se
zdokonalit, nebo nacvičit např. jízdu konkrétním městem
1 jízda (2 hod)
5 jízd (10 hod) – zvýhodněný balíček (sleva 300 Kč)
10 jízd (20 hod) – zvýhodněný balíček (sleva 800 Kč)
15 jízd (30 hod) – zvýhodněný balíček (sleva 1.500 Kč)

900 Kč

4.200 Kč
8.200 Kč
12.000 Kč

Jízdy navíc
Výuka teorie navíc
1 hod na učebně autoškoly

zahrnuje 2 hod výuky na učebně, novou učebnici pravidel
silničního provozu, 2 hod praktické jízdy,
vyřízení formalit na úřadě, přihlášení na zkoušku a absolvování
zkoušky na MěÚ Kyjov vozem autoškoly s učitelem

700 Kč

nedostavení se na sjednanou jízdu bez omluvy

700 Kč
400 Kč

300 Kč

zrušení jízdy na poslední chvíli
(méně než 24 hodin před sjednaným termínem)
zrušení zkoušky na poslední chvíli
(méně než 48 hodin před termínem zkoušky)
ztráta „Průkazu žadatele o řidičské oprávnění“
(poplatek za vystavení nového průkazu)

400 Kč

předčasné ukončení kursu autoškoly (případný přechod
do jiné autoškoly) – vystavení potvrzení o absolvované výuce

700 Kč

Zkouška z odborné způsobilosti
opakovaná zkouška z předpisů o provozu (test)
- sjednání náhradního termínu zkoušky z praktické jízdy

300 Kč

opakovaná zkouška z praktické jízdy

500 Kč

Správní poplatky, které musí žadatel uhradit na MěÚ Kyjov
(tyto poplatky neplatíte autoškole, ale úřadu/resp. státu)
správní poplatek za závěrečnou zkoušku ……..
- opakovaná zkouška … z předpisů o provozu (test) ……..
… z praktické jízdy ……..
žádost o vystavení řidičského průkazu ……..

www.autoskola-weiss.cz

4.200 Kč

Storna, poplatky

když vám ty základní v ceně kursu nebudou stačit
1 jízda (2 hod)
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příprava na vrácení řidičského oprávnění skupiny B

………… 700 Kč
…….….. 100 Kč
…….….. 400 Kč
………… 200 Kč

Karel Weiss ml. tel.: 604 978797

Přestup z jiné autoškoly (po neúspěšné zkoušce)
zahrnuje vyřízení administrativy spojené s převodem z jiné
autoškoly, 3 praktické jízdy (6 hod), přihlášení na zkoušku,
absolvování zkoušky na MěÚ Kyjov
(+ dle potřeby za každou další jízdu, 2 hod)

Bzenec, J.Wolkra 788, 696 81
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200 Kč

4.200 Kč

(+800)

