
 

 

Členům Autoklubu České republiky nabízíme mezinárodní kempinkové karty CCI (Camping Car 

International), které poskytují držitelům a jejich spolucestujícím výhody a pojištění ve více než 1100 

kempech po celé Evropě. Slevy se týkají především ubytování a služeb v kempech ve výši 5 - 25 % 

v hlavní i vedlejší sezoně. Karta také zahrnuje pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám 

v kempech do výše 2.500.000 CHF, které se vztahuje na posádku až 11 osob. Ve většině kempů se 

můžete kartou CCI prokazovat při přihlášení se k pobytu místo občanského průkazu nebo cestovního 

pasu. Karta platí jeden rok. Žadatelé o CCI karty musí být členy Autoklubu ČR. 

 

Členové pobočných spolků v rámci Asociaci Caravan Clubů AČR    100,- Kč 

Členové ostatních pobočných spolků Autoklubu ČR    200,- Kč 

Individuální členové Autoklubu ČR       300,- Kč    

 

Seznam států, kde můžete kartu CCI využít: 

Andora, Nizozemí, Francie, Belgie, Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Dánsko, Velká Británie, 

Lucembursko, Irsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Švédsko, Norsko, Finsko, 

Řecko, Portugalsko, Slovinsko, Rumunsko, Finsko, Polsko, San Marino a Slovensko. 

 

Ve skandinávských zemích je povinné vlastnictví Skandinávské kempinkové karty ve všech kempech. 

Na níže uvedeném webu lze najít seznam kempů v Norsku, Švédsku, Finsku a Dánsku, kde místo ní 

uznávají i kartu CCI. 

 

Při výběru kempu doporučujeme ověřit si konkrétní výši slev předem. Období hlavní sezony zpravidla 

zahrnuje školní prázdniny a ostatní svátky, ale ty se mohou v jednotlivých zemích lišit. Slevy jsou 

poskytovány na pobyt nepřesahující 21 dnů a nemohou být kombinovány s jinými slevami. Na 

vlastnictví karty CCI je nutno upozornit před placením, zejména pokud platíte platební kartou, 

protože v některých kempech slevy při platbě kartou neposkytují. 

 

Platby za CCI karty zasílejte na účet: 
KB Praha 1, 107-8770630267/0100, variabilní symbol 760 + registrační číslo klubu, v případě 
individuálního členství uveďte do poznámky jméno a příjmení držitele karty. 
 

Žádosti o CCI karty vyřizuje paní Alena Burianová, tel. 602 363 031. 

 


