
Ceník osobních vozidel 

Vozidlo Jízdné v ČR Čekání Hodinová sazba Denní stání 

Audi A6 Limuzína  4+1 od 16Kč/1km 350Kč/1hod 1400Kč 2000Kč 

Ceník minibusů 

Vozidlo Jízdné v ČR Čekání 
Hodinová 

sazba 
Denní 
stání 

Iveco Daily 30+1 
od 
30Kč/1km 

350Kč/1hod 1700Kč 2500Kč 

Mercedes-Benz Sprinter BUS 
Lux

23+1 
od 
25Kč/1km 

300Kč/1hod 1700Kč 2000Kč 

Mercedes-Benz Ultra Comfort 20+1 
od 
27Kč/1km 

300Kč/1hod 1700Kč 2000Kč 

VW Transporter 7+1 
od 
15Kč/1km 

300Kč/1hod 1200Kč 2000Kč 

od 

Zavazadlový vlek 

Vozidlo Jízdné Denní pronájem 

CARGO VAN ( 6,2 m3 ) 1Kč/1km 350Kč 

Ceny za dopravu jsou smluvní. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH, zahraniční doprava je od 
DPH osvobozena. Výjimku tvoří Německo a Rakousko, kde je nutné uhradit DPH za úsek 
cesty po Německu, případně po Rakousku. K uvedeným cenám je nutno připočíst náklady 
spojené s parkováním vozidla pokud vzniknou. 

Poznámka 

Jednotlivé jízdy do 100 km jsou možné pouze formou hodinové sazby za paušální cenu. 
Všechny vozy pronajímáme pouze s řidiči. Zavazadlové vleky na standardní zavazadla jsou 
zdarma. Zavazadlové vleky samostatně nepůjčujeme! 

Základní sazba 

Je pro jednotlivé jízdy, pro krátkodobé svozy zaměstnanců, pro nové zákazníky a pro 
zákazníky s celoroční fakturací dopravy za naše vozy do 50.000,-Kč bez DPH. Noví 
zákazníci - 100% úhrada v hotovosti řidiči nebo zálohovou fakturou ve výši kalkulace. Stálí 
zákazníci záloha 50% při hodnotě dopravy na 10.000,-Kč, jinak 100% splatnost 10 dnů. 

Smluvní sazby 

Nabízíme jen pro VIP klienty s roční fakturací dopravy za minibusy od 100.001,-Kč bez 
DPH. Dále pro CK pro katalogové svozy na celou sezónu. Firmy pro celoroční přepravu 



zaměstnanců. Smluvní sazba VIP klientům je vždy bez záloh. Splatnost faktur 14 dnů. Ceník 
smluvních sazeb poskytujeme VIP klientům při osobním jednání. 

Vícedenní cesty 

Sazby za čekání se neúčtují v době od 18:00 hod. do 8:00 hod. následujícího dne, pokud je 
vozidlo odstaveno. Při celodenním čekání od 8:00 hod. do 18:00 hod je účtována sazba za 
denní čekání. V ceně není zahrnuto ubytování pro řidiče. 

Zahraniční výdaje 

Při jízdách do zahraničí objednavatel hradí (pokud zákazník neplatí přímo) na základě 
dokladů celní poplatek, průjezdní daňové poplatky, dálniční poplatky, poplatky za průjezd 
tunely, přepravy trajektem, parkovné, zahraniční diety řidiče, popřípadě mzdu a diety druhého 
řidiče, pokud musí být k jízdě přidělen (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v 
mezinárodní dopravě AETR) a ostatní výdaje nutné k zajištění objednané přepravy. 

Storno poplatky za zrušení jednodenních akcí 

U objednané dopravy, služeb v délce trvání maximálně jednoho dne: transfer, polodenní a 
celodenní pronájem autobusu, okružní jízda, večerní program, výlet, atd. jsou při stornu 
účtovány následující poplatky: nad 24 hodin před objednaným přistavením autobusu - bez 
poplatku, 24-0 hodin před objednaným přistavením autobusu - 100% ceny nezrealizované 
dopravy. 

Storno poplatky za zrušení vícedenních akcí (délka akce 2 a více dnů) 

Při stornu: nad 30 dnů - bez poplatku, 30-15 dnů - 25% ceny nezrealizované dopravy, 14-7 
dnů - 50% ceny nezrealizované dopravy, při zruššení objednané dopravy ve lhůtě kratší než 7 
dnů před poskytnutím služeb nebo v případě nedostavení se skupiny klienta bude klientovi 
účtována plná cena za objednané služby. 




