Đăng ký xe vào hệ thống quản lý xe mô tô trong giao thông công cộng.
(Přihláška k registraci vozidla - Do registru silničního vozidla)
Người mua xe mới chưa hề có đăng ký, mua xe theo hình thức
leasing, mua xe trả góp (úvěr), xe cũ đã đăng ký sẽ dùng mẫu này để ra
phòng giao thông khu vực mình có địa chỉ cư trú làm thủ tục đăng ký:
A: ( người yêu cầu đăng ký- thường là chủ xe gồm tư nhân hay công ty):
gồm tên ( tên công ty), địa chỉ cư trú, số sinh ( nếu xe đăng ký tư nhân) hay
số đăng ký kinh doanh ( nếu xe dùng vào mục đích kinh doanh hay tài sản
công ty). Nếu không có số sinh thì ghi ngày tháng năm sinh ở dưới tên.
B : Người thường xuyên sử dụng xe, thường trùng với chủ xe( trường hợp xe
đó của Công ty, thì có thể là người khác, thì không phải ghi).
C: Chủ cũ của xe:
- Nếu xe mới, chưa đăng ký bao giờ ( không ghi gì cả)
- Nếu xe đã có đăng ký ( xe cũ), thì ghi theo giấy đăng ký đã có (
Technický průkaz)
D: Các giấy kèm theo khi đi đăng ký:
a) Giấy đăng ký kỹ thuật của xe……số……ngày cấp……nơi cấp…..
b) Giấy chứng nhận đã kiểm tra kỹ thuật xe ( STK), các xe cũ cần phải
có.
c) Đồng ý của chủ xe cho đăng ký xe vào tên người sử dụng
d) Biên bản kiểm tra độc hại môi trường ( các xe mới không cần)
e) Giấy chứng nhận đóng bảo hiểm trách nhiệm khi xe họat động trong
hệ thống giao thông công cộng( bảo hiểm bắt buộc)
f) Giấy tờ thế chấp tài sản liên quan đến xe đó ( nếu có)
g) Giấy phép cư trú ở Séc.
h) Giấy ủy quyền ( nếu người chủ xe không đi làm thủ tục đăng ký trực
tiếp)
i) Giấy tờ các nhân của người đăng ký
Mang kèm theo biển số cũ ( xe mua bán lại)
Nộp chứng nhận đăng ký cũ ( malý techničák)
E.: Lời cam đoan là các số liệu ghi trên hòan tòan đúng sự thât.
Nơi khai và ký tên.
Nguyễn Doãn Trường.
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