Příprava učitele autoškol:
profesní osvědčení učitele autoškol

21.900,- Kč

Motocykly:
doplňovací zkouška pokud je držitelem ŘP. dva roky

6.000,- Kč

motocykl AM,A1,A2,A. Pro ty mají svůj motocykl

14.500,- Kč

motocykl AM(OD 15 let) A1( od 16 let)

14.500,- Kč

motocykl A2 (do 35 kW) od 18 let

14.500,- Kč

motocykl A (nad 35 kw) od 24 let

14.500,- Kč

osobní automobil + motocykl dohromady (B+A2,A)

24.900,- Kč

doplňkový balíček 4 vyučovací hodiny

3.500,-Kč

Auta a přívěsy:
osobní automobil sk.B 18 let základní základí kurz

12.500,- Kč

osobní automobil sk.B 18 let rychlo kurz cca 55 dní

14.500,-Kč

osobní automobil sk. B rychlo kurz 25 dní

16.000,-Kč

vrácení řidičského oprávnění (vracečka)

4.500,-Kč

nákladní automobil sk. C 21 let

14.900,-Kč

autobus sk.D 24 let z C

17.500,-Kč

autobus sk. D 24 let z B

32.900,-Kč

přívěs za osobní automobil do 4250 kg B96

3.500,-Kč

přívěs za osobní automobil do 7000 kg B+E

6.000,- Kč

příves za nákladní automobil nad 750 kg C+E

8.000,-Kč

osobní automobil sk.B 18 let  AUTOMAT

13.500,-Kč

Další služby:

doplňkový výcvik jízdy 1vyučovací hodina B,B+E

400,- Kč

doplňkový výcvik 1vyučovací hodina AM,A1,A2,A,C,C+E

1000,- Kč

nedostavení se na zkoušu

500,-Kč

storno poplatek (přestup)

1000,- Kč

prostoj. hodina (neomluvená hodina) 24 hodin předem.

150,- Kč

Uvádíme i platby, které zaplatíte v den zkoušky :
opravná zkouška AM,A1,A2,A jízda

1500,- Kč

opravná zkouška C, C+E jízda

1000,- Kč

opravná zkouška ,B,B+E jízda

1000,-Kč

opravná zkouška pravidla A,B,C,E,D.

500,-Kč

Školení řidičů:
školení řidičů referentů sk.B

350,- Kč

školení řidičů referentů 10 a více žadatelů za osobu

250,- Kč

pravidelné roční školení řidičů profesionálů C,D.

1000,- Kč

průkaz profesní způsobilosti 35 hodin výuky

6000,- Kč

Kondiční jízdy:
kondiční jízda B,B+E.
deset kondičních jízd sk. B

400,- Kč
3500,- Kč

jedna kondiční jízda AM,A1,A2,A,C,
kondiční jízda sk. B AUTOMAT
deset kondičních jízd sk.B AUTOMAT

1000,-Kč
400,-Kč
3500,-Kč

