
CENÍK SLUŽEB

Registrační poplatek 1

1 000 Kč
 MINI

(Citigo, Fabia)
BASIC

(Rapid)
 MEDIUM
(Karoq, Octavia,

Caddy Van)

 ELEKTRO
(e-UP, e-GOLF)

Pozn.1: Výše registračních poplatků: Osoba s trvalým či přechodným po-
bytem v rámci ČR 1 000 Kč, cizinec bez trvalého či přechodného pobytu 
v ČR 2 000 Kč.

Pozn.2: Cenu za kilometr účtujeme v hodinovém a denním tarifu, v rámci 
balíčků které neobsahují km a při přejetí limitu km balíčku.

Balíčky je možno zvolit při uložení nové rezervace, nebo v jejím průběhu,
jednotlivé balíčky nelze kombinovat.

Účtování zahajujeme odemčením vozidla kartou. Při uzamčení kartou 
rezervaci ukončujeme. U minutové sazby (prvních 30 min) je v tomto pří-
padě ukončeno i účtování. U hodinové sazby ukončujeme účtování po 
celé hodině. Pokud zvolíte balíček Víkend a začnete vozidlo užívat dříve, 
je vám účtování základní tarif až do doby, než začne balíček.

V případě využití balíčku, tento účtujeme celý i v případě že není využitý.
Pokud balíček překročíte, účtujeme dle základního tarifu.

U fi remního carsharingu je zvýhodněný tarif účtován 299,- Kč vč. DPH 
měsíčně a platí pro celý fi remní účet. Tato cena je platná pro jednoho 
uživatele fi remního účtu. Každý další uživatel je navíc zpoplatněn část-
kou 29,- Kč bez DPH měsíčně.

Denní tarif je účtován automaticky vždy, když celková částka za minutový
a hodinový tarif v rezervaci dosáhne hodnoty denního tarifu dle kate-
gorie vozu.

Denní tarif běží 24 hodin od začátku zápůjčky. Po skončení denního 
tarifu vám bude opět účtována každá započatá hodina, až do dalšího 
automatického překlopení do denního tarifu.

Užíváte-li naše elektromobily, je samozřejmostí, že pokud nabíjíte vozidlo
v průběhu rezervace, není Vám účtován čas, po který auto dobíjíte. Toto 
neplatí, pokud využíváte některý z nabízených výhodných balíčků nebo 
jedete v denním tarifu.

V případě, že jste ke své cestě zvolili automobil se zážehovým nebo vzně-
tovým motorem, je povinností každého uživatele zajistit, aby na konci 
jízdy hladina pohonných hmot dosahovala alespoň 25% kapacity nádrže 
automobilu. Jestliže tomu tak není a uživatel dotankuje do 100% kapa-
city nádrže, má nárok na jednorázovou odměnu ve formě deset minut 
zdarma z času dané rezervace. Tento bonus neplatí, pokud jste zvolili 
některý z nabízených výhodných balíčků nebo jedete v denním tarifu.

Spoluúčast na havarijním pojištění je u všech kategorií vozu 10 % min. 
10 000 Kč.

Platný od 3. 1. 2020

Všechny ceny jsou včetně DPH

Zvýhodněný tarif
299 Kč / měsíc

VOLITELNÉ
VÝHODNÉ BALÍČKY

Cena za prvních 30 min s tarifem 5 Kč/min 6 Kč/min 7 Kč/min 8 Kč/min
(kilometry zdarma)

Cena za prvních 30 min bez tarifu 6 Kč/min 7 Kč/min 8 Kč/min 9 Kč/min
(kilometry zdarma)

Každá další započatá hodina s tarifem 39 Kč 49 Kč 59 Kč 79 Kč
(účtujeme po přejetí 30 min)

Každá další započatá hodina bez tarifu 59 Kč 69 Kč 79 Kč 99 Kč
(účtujeme po přejetí 30 min)

Každý započatý denní tarif 390 Kč 490 Kč 590 Kč 790 Kč

Cena za kilometr včetně paliva 2                                             
účtujeme v hod. tarifu, v rámci balíčků,                                        4,90 Kč                                           5,90 Kč
které neobsahují km a při přejetí limitu
km v balíčku

Víkend (vč. 200 km) 1 390 Kč 1 790 Kč 2 190 Kč 2 990 Kč
Pá 16:00 až Po 10:00 

Týden  2 490 Kč 2 990 Kč 3 490 Kč 4 990 Kč
7x24 hod  


