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Cenník prenájmu vozidiel
Trieda A

55 €

GLC

90 €

Trieda B

60 €

GLE

140 €

CLA

65 €

GLS

170 €

GLA

60 €

Trieda S

200 €

GLB

66 €

Trieda V

90 €

Trieda C

70 €

Vito

80 €

Trieda E

110 €

Sprinter

60 €

Limity mesiac: 3 000 km | víkend: 500 km | deň: 150 km (Sprinter, Trieda V a Vito 200 km)
V prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov bude za každý kilometer navyše účtovaný poplatok:
Trieda A, Trieda B, GLB, CLA, GLA, Sprinter

0,20 € s DPH

Trieda C, GLC, Vito

0,30 € s DPH

Trieda E, GLE, Trieda S, GLS, Trieda V

0,40 € s DPH

Zapožičanie vozidla na víkend začína v piatok o 16:00 a končí nasledujúci pondelok o 9:00.
V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Minimálna doba nájmu je 1 deň. Zákazník preberá vozidlo s plnou nádržou.
Pri vrátení prosíme o dotankovanie vozidla. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene nájmu. V prípade nedotankovania vozidla pri vrátení bude
účtovaný poplatok 2,28 € s DPH za 1 liter pohonných hmôt.
Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5% z výšky škody, minimálne 200 €. Pri vzniknutej škode zákazník
uhradí túto spoluúčasť alebo prípadné škody v skutočnej výške, ak je suma náhrady za škody nižšia ako 200 €, v rámci platby za nájom vozidla.
Uvedené ceny sú s 20% DPH.
Cenník platný od 11.3.2020

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť po vzájomnej dohode podmienky nájmu a ceny nájmu zverejnené v tomto cenníku.
Nájomný vzťah sa spravuje podmienkami a cenníkom nájmu, ktorý je platný a zverejnený ku dňu záväznej objednávky nájmu motorového vozidla.
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Cenník prenájmu vozidiel
Rio

25 €

ProCeed

35 €

Stonic

25 €

Sportage

35 €

Ceed

30 €

XCeed

35 €

Ceed SW

30 €

Sorento

40 €

Niro

35 €

Limity mesiac: 3 000 km | víkend: 500 km | deň: 150 km
V prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov bude za každý kilometer navyše účtovaný poplatok:
Rio, Stonic, Ceed, Ceed SW

0,20 € s DPH

Niro, ProCeed, XCeed

0,30 € s DPH

Sorento, Sportage

0,40 € s DPH

Zapožičanie vozidla na víkend začína v piatok o 16:00 a končí nasledujúci pondelok o 9:00.
V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Minimálna doba nájmu je 1 deň. Zákazník preberá vozidlo s plnou nádržou.
Pri vrátení prosíme o dotankovanie vozidla. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene nájmu. V prípade nedotankovania vozidla pri vrátení bude
účtovaný poplatok 2,28 € s DPH za 1 liter pohonných hmôt.
Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5% z výšky škody, minimálne 165,97 €. Pri vzniknutej škode
zákazník uhradí túto spoluúčasť súčasne s platbou za prenájom vozidla.

Uvedené ceny sú s 20% DPH.
Cenník platný od 11.3.2020

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť po vzájomnej dohode podmienky nájmu a ceny nájmu zverejnené v tomto cenníku.
Nájomný vzťah sa spravuje podmienkami a cenníkom nájmu, ktorý je platný a zverejnený ku dňu záväznej objednávky nájmu motorového vozidla.

