Ceník poplatků na rok 2013 klubu BCCC
člen
1) Řádné členství pro rok 2013

nečlen

1 000 Kč

2) Člen čekatel

500 Kč

(statut čekatele neopravňuje k čerpání cenových zvýhodnění řádného členství)

3) Technická kontrola historického vozidla

200 Kč

400 Kč

4 500 Kč

6 000 Kč

500 Kč

1 000 Kč

(kontrolovaný automobil musí být přistaven na adrese: Nissan - Auto Zrucký, Lidická 211, Jeneč u
Prahy; cena výjezdu technického komisaře není součástí poplatku)

4) Testace historického vozidla
(poplatek obsahuje technickou kontrolu, klubovou testaci, krajskou testaci; jednotlivé služby není
možné účtovat samostatně; součástí služby není vyplnění testačního formuláře a cesta
komísaře na místo určené žadatelem)

Příloha formuláře k testaci historického vozidla:
Doklad o nabytí vozidla (kupní smlouva, faktura)
Původní technický průkaz vozidla
Doklad o povinném ručení
Fotografie vozidla - 5 sad
5) Prolongace průkazu historického vozidla
(součástí poplatku je technická kontrola, prolongace průkazu krajskou testační komisí)

Podklady:
Průkaz historického vozidla
Osvedčení o registraci
Doklad o zaplacení povinného ručení
6) Registrace historického vozidla k provozu na komunikacích (SPZ)
Podklady:
Kopie Občanského průkazu
Plná moc k registraci vozidla
Fotografie vozidla

1 000 Kč

(přihlášení zajišťujeme pro osoby s trvalým bydlištěm na území Prahy a Středočeského kraje;
poplatek neobsahuje cestovní náhrady v případě přihlášky v Kolíně )

7) Zprostředkování Povinného ručení historického vozidla včetně agendy

500 Kč

1 500 Kč

2 500 Kč

4 000 Kč

1 300 Kč

1 500 Kč

(jednorázový poplatek obsahuje vyplnění formuláře, klubovou testaci a zajištění POV u pojišťovny
Allianz; Součástí poplatku není platba pojištění)

8) Převod vozidla při prodeji na nového majitele
(poplatek obsahuje technickou kontrolu, klubovou testaci, krajskou testaci, součástí služby není
vyplnění testačního formuláře a cesta komisaře na místo určené žadatelem)

9) Zajištění FIVA ID karty
Podklady:
Průkaz historického vozidla
Osvědčení o registraci
Doklad o pojištění POV
Vyplnění formuláře pro testaci historického vozidla
Výjezd testačního komisaře k testovanému vozidlu
Výjezd technického komisaře k testovanému vozidlu v rámci technické
prohlídky

smluvní
smluvní
smluvní

