
Ugodnosti za vozilo in 
voznika v AMZS centrih 

Prednosti 

• Ugodneje do storitev, ki jih pri svojem vozilu v skladu z zakonom morate opraviti, če se želite 

voziti. 

• Vse na enem mestu: tehnični pregled, registracija in zavarovanje - preverite prihranke v 

primerjalniku. 

• Preventivni pregledi in druge servisne storitve - da bodo vaše poti varne, udobne in 

brezskrbne. 

Obseg 

Ugodnosti za vozilo 

Vrsta ugodnosti Količina Prihranek 

100 % popusta na upravni postopek podaljšanja registracije 

ob istočasni sklenitvi avtomobilskega zavarovanja in plačila 

letne dajatve za uporabo cest * 

1 x 8,90 € 

100 % popusta na upravni postopek nove registracije ob 

istočasni sklenitvi avtomobilskega zavarovanja in plačila 

letne dajatve za uporabo cest (le Plus in Premium) * 

1 x 19,70 € 

50 % popusta na upravni postopek podaljšanja registracije * 2 x 4,45 € 

20 % popusta na tehnični pregled - Zaradi uveljavitve fiksne 

cene po Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in 

določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega 

prometa, objavljenem dne 15. 2. 2019 v Uradnem listu RS št. 

10/2019, od 1. 3. 2019 popust na tehnični pregled ni več dovoljen 

2 x 6,97 € 

* Ugodnosti se izključujejo, ob enkratnem nakupu se lahko uveljavlja le ena 

https://www.amzs.si/clanstvo/primerjava-clanstev
https://www.amzs.si/clanstvo/primerjava-clanstev
https://www.amzs.si/clanstvo/primerjava-clanstev/plus
https://www.amzs.si/clanstvo/primerjava-clanstev/premium
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10494
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10494
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10494
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10494


Vrsta ugodnosti Količina Prihranek 

100 % popusta na preventivni servisni pregled 

2 × (2. je brezplačno ob 

rednem letnem 

vzdrževalnem servisu 

vozila v enoti AMZS) 

20 € 

20 % popusta na menjavo pnevmatik (demontaža, montaža in 

uravnoteženje) za komplet štirih pnevmatik 
neomejeno 16,67 € 

50 % popusta na hrambo kompleta štirih pnevmatik za 6 

mesecev 
neomejeno 10 € 

20 % popusta na servisno delovno uro neomejeno 7,50 € 

17 % popusta na polnjenje klimatske naprave neomejeno 9,22 € 

17 % popusta na storitve geometrije podvozja neomejeno 5,12 € 

10 % popusta na pregled vozila pred nakupom neomejeno 10 € 

100 % popusta na nastavitev žarometa in menjavo žarnice** 2 x po 1 žarnica vsaj 5 € 

100 % popusta na menjavo brisalcev neomejeno vsaj 5 € 

100 % popusta na odstranitev vinjete neomejeno vsaj 5 € 

Brezplačen test hladilne tekočine, zavor in akumulatorja neomejeno vsaj 5 € 

Avtopralnice neomejeno 
lokacije in 

ugodnosti 

** Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS. 

Začetek veljavnosti: takoj ob včlanitvi. 

Ugodnosti za voznika 

https://www.amzs.si/storitve/servis-vozil/avtopralnice
https://www.amzs.si/storitve/servis-vozil/avtopralnice


Vrsta ugodnosti Količina Prihranek 

Motorevija 10 številk   

Popust na programe varne vožnje, z izjemo zakonsko določenih 
do 30 %, do 10 

tečajev letno 
  

Popust na karting vožnjo v AMZS Centru kartinga in moto športa neomejeno vsaj 3 € 

Popust na tečaj za voditelja čolna neomejeno 66 € 

10 % popusta na dovoljenje za vožnjo vozila v tujini, mednarodno 

vozniško dovoljenje, karnet CPD 
neomejeno vsaj 2 € 

7 € popusta na eko nalepke za vožnjo po nemških mestih neomejeno 7 € 

Mednarodna kartica Camping Key Europe neomejeno 10 € 

Šola vožnje: dodatni popusti pri pridobivanju vozniškega 

dovoljenja, 20 % popusta pri tečaju prve pomoči pri Rdečem križu 

Slovenije, 10 % popusta pri zdravniškem pregledu pri Zavodu za 

varstvo pri delu v Ljubljani 

velja za 

članstvo Start 

glede na paket 

zakupljenih ur 

Začetek veljavnosti: takoj ob včlanitvi. 

 

https://www.amzs.si/motorevija
https://www.amzs.si/center-sporta
https://www.amzs.si/akademija/tecaj-za-voditelja-colna
https://www.amzs.si/cke

