
Ceník doplňkových služeb
AUTO POPOV s.r.o.Ceny jsou platné od 1.11.2016 (změny vyhrazeny)

Kód Popis služby  Cena s DPH  
MZK Mytí běžně znečištěné karoserie vozidla  250 Kč K Vápence 975, 530 02 Pardubice
MZH Mytí znečištěné karoserie + čištění přední části vozidla zněčištěné od hmyzu  350 Kč IČO: 48170046
MZD Mytí znečištěné karoserie dodávkového vozidla     500 Kč DIČ: CZ48170046

CIV
  Od … 350 Kč Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3991

  Do …

PVM  250 Kč
VMZ  250 Kč
VMP Rezervace a výpůjčka mimo provozní dobu **  300 Kč  
VVP Vrácení vozidla mimo provozní dobu **  300 Kč
VYZ  120 Kč Provozní doba: Pondělí – Pátek 8:00 hod – 18:00 hod

DOT  120 Kč

ASS  100 Kč

Ceník pronájmu vozidelPCO  60 Kč
DOP  20 Kč
KUR  50 Kč

*

Ceník pronájmu příslušenství** Nutno smluvit přesnou hodinu vyzvednutí nebo vrácení vozidla. Při pronájmu vozidla nad 6 dní není tento poplatek účtován !!! 

*** V případě využití této služby nájemcem je vyžadováná embosovaná kreditní karta VISA, MASTER CARD, MAESTRO

Ceník sankčních poplatků
Ceny jsou platné od 1.11.2016 (změny vyhrazeny)

Kód Popis služby  Cena s DPH  

ZPK   Od …

ZPO  

ZPD Ztráta nebo poškození dálniční známky nebo kontrolního kupónu  

ZPV  400 Kč

SPI  

PPS
  Od …

  Do …

SPZ Pokuta za porušení zákazu přepravy zvířat mimo přepravní boxy  

SPK Pokuta za porušení zákazu kouření ve vozidle  

PRZ Poškození nebo ztráta registrační značky vozidla  

PPR Poškození autorádia nebo ztráta či poškození odnímatelného panelu  

Ceník příslušenství k zapůjčení
Ceny jsou platné od 1.11.2016 (změny vyhrazeny)

Zapůjčení příslušenství není podmíněno zapůjčením vozidla

Typ příslušenství
1 – 6 7 – 13 14 – 20 nad 20

50 Kč 40 Kč 30 Kč 20 Kč

60 Kč 50 Kč 40 Kč 30 Kč

50 Kč 40 Kč 35 Kč 30 Kč Kdo jezdí s námi, …  
Při zapůjčení příslušenství požadujeme složení kauce ve výši  2.000 Kč

       … ten je v pohodě !

Čištění interiéru vozidla  (přesná cena služby je stanovena při převzetí vozidla zpět dle stupně znečištění, 
maximální cena je účtována pouze v případě velice silného znečištění vozidla) 3 200 Kč
Přistavení vozu na místo určené zákazníkem *  (za každých započatých 10 km) Mobil: +420 777 922 266 Mobil:  +420 603 240 104
Vyzvednutí vozu na místě určené zákazníkem *  (za každých započatých 10 km) e-mail: pujcovna@auto-popov.cz Web:   www.auto-popov.cz 

e-mail: info@auto-popov.cz

Vycestování do zahraničí (vč. vícejazyčného prohlášení pro cesty do zahraničí)

Dotankování paliva (dotankované palivo bude účtováno dle aktuální ceny bez DPH  zaokrohlené na celé 
koruny nahoru, počet dotankovaných litrů bude též zaokrouhlen na celé litry směren nahoru)

Předání či vrácení vozidla mimo tuto dobu a ve svátky dle předchozí dohody za 
poplatek.

Assistenční služba v zahraničí pro případ poruchy nebo havárie  (denní sazba) ***

Připojištění čelního okna (denní sazba)

Další řidič (denní sazba , která je účtována za každou další osobu oprávněnou řídit vozidlo )

Sada na upevnění nákladu – 2x pevnostní kurta (denní sazba)

Cena je účtována pouze za příjezdové kilometry doprovodného vozidla k místu předání a spotřebované palivo předávaného vozidla jde k tíži nájemce resp. 
klienta assitenční služby; v rámci města Pardubic je tato služba   ZDARMA ! 

Ztráta klíče (z důvodu možného odcizení vozidla musí být vyměněna celá zámková sada – cena je pouze 
orientační a může se v závislosti na typu vozu výrazně lišit !!!)

7 200 Kč

Ztráta nebo poškození ORV či mezinárodní automobilové pojišťovací karty (cena  za 1 ks) 1 000 Kč

1 500 Kč
Ztráta, poškození nebo nekompletnost povinné výbavy (cena za 1 položku povinné výbavy)

Sankce za poškození části interiéru (k uvedené ceně je nutno připočítat cenu nových dílů a práce) 1 000 Kč
Vrácení vozidla s poškozeným čelním oknem – dle typu vozidla  (je účtováno pouze tehdy, pokud 
nájemce nepředloží řádně a kompletně vyplněný „Záznam o dopravní nehodě“ s udáním viníka a jeho 
podpisu s dodatkem uznání viny)

5 000 Kč

23 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

1 500 Kč

7 000 Kč

Cena za den (v závislosti na počtu dní zapůjčení)

Střešní nosič (přesné typy nosičů v nabídce Vám 
sdělíme na přání)

Střešní box Whale 227 (2270 x 330 x 520 mm)

Navigace GARMIN NUVI30 – mapy ČR

Za zápůjční den je považován časový úsek čítající  0 - 24 hodin. Při překročení maximální výše tohoto časového úseku o více jak 59 minut bude 
pronajímatel účtovat další zápůjční den. Výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. V případě poškození nebo znehodnocení zapůjčeného 
příslušenství nájemcem, je nájemce povinnen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v plné výši. 



Ceník vozů k nájmu P
ro bližší inform

ace volejte na 777 922 266
Ceny jsou platné od 1.2.2017 (změny vyhrazeny)

Typ vozu a motorizace

Výbava Krátkodobý nájem Víkendový nájem Krátkodobý nájem Dlouhodobý nájem

k
lim

atizace

účtované kilometry účtované kilometry neomezené kilometry s limitem 3.000 km/měsíc

Základní cena nájmu za 1 den*

P
ři

čt
i

P
ři

čt
i Cena nájmu za 1 den* Cena za 1 měsíc nájmu **

1 den 2 – 13 dní 14 – 29 dní 1 – 2 dny 3 – 13 dní 14 – 29 dní 1 měsíc 2 – 6 měsíců 7 – 12 měsíců

Opel Astra ST Kombi 1.6 CDTi b b b b 550 Kč 500 Kč 450 Kč + 5,00 Kč + 4,00 Kč 4,00 Kč

Opel Insignia ST Kombi 2.0 CDTi b b b b 650 Kč 600 Kč 550 Kč + 5,00 Kč + 4,00 Kč 4,00 Kč

b b b b 800 Kč 770 Kč 730 Kč + 6,00 Kč + 5,00 Kč 5,00 Kč

b 400 Kč 380 Kč 350 Kč + 4,00 Kč 900 Kč + 3,00 Kč 900 Kč 3,00 Kč

b b b b 850 Kč 800 Kč 750 Kč + 6,00 Kč + 5,00 Kč 5,00 Kč

Volkswagen Caddy 1.9 TDI (2 místa) b b b 500 Kč 450 Kč 400 Kč + 5,00 Kč + 4,00 Kč 4,00 Kč

x x x x x x x x x x x x 600 Kč 550 Kč 530 Kč x

x x x x x x x x x x x x 250 Kč 220 Kč 200 Kč x

Výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, pro plátce DPH je možný odpočet DPH. Doklady potřebné k uzavření smlouvy

*   Fyzická osoba – občan Fyzická osoba podnikající, právnická osoba 

- osoba starší 18 let - objednávka s podpisem pověřené osoby (jednatele)

** - aktuální výpis z obchodního rejstříku úředně ověřený

 - živnostenský list – fyzická osoba podnikající

*** Aktuální nabídku a typy dětských bezpečnostních sedaček si prosím ověřte telefonicky nebo mailem s dostatečným časovým předstihem !!! - minimálně 1 rok platný řidičský průkaz pro danou skupinu - doklad o přidělení DIČ pokud se jedná o plátce DPH

Vozidla označená „za pár kaček“ nesmí vycestovat mimo území České republiky bez vyjímek.
- bydliště nájemce nesmí být na MÚ, Mag., OÚ apod.

- Kauce na způsobené škody ve výši  uvedené v ceníku

- řidič starší 18 roků vlastnící řidičský průkaz min. 1 rok 

Cena za nájem vozidla obsahuje následující služby - Kauce na způsobené škody ve výši  uvedené v ceníku

- servisní údržbu předepsanou výrobcem vozidla

- opravy běžného provozního opotřebení vozidla ° Cena za nájem vozidla neobsahuje zejména
- silniční daň a ostatní zákonem předepsané daně

-  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (62 mil./62 mil. Kč – ČSOB pojišťovna a.s.) - mytí karoserie vozidla

- připojištění čelního okna se spoluúčastí ze strany nájemce v případě poškození čelního skla bez udání škůdce - čištění interiéru vozidla

- základní silniční asistenční služba na území ČR °°°

- výměnu pneumatik dle období (letní / zimní)

Ostatní podmínky se řídí Všeobecnými  obchodními podmínkami pro nájem osobních a užitkových automobilů – VOP 2015

°°°  rozsah služeb dle podmínek poskytovatele – ceny nad rámec služeb poskytovatele budou přeúčtovány nájemci dle dodaných podkladů poskytovatelem

Při zapůjčení vozidla u nás, Vám nabízíme zapůjčení dětských sedaček po dobu nájmu 
vozidla ZDARMA !!! ***

Požadováno 
složení 

kauce ve 
výši

airb
ag

rád
io

centrál

Cena za 
1 ujetý 

km

Základní cena 
nájmu za 

víkend

Cena za 1 
ujetý km

Cena za 
km nad 

limit

10 000 Kč 1 150 Kč 1 800 Kč 1 700 Kč 1 600 Kč 19 000 Kč 18 000 Kč 17 000 Kč

10 000 Kč 1 350 Kč 2 100 Kč 2 000 Kč 1 900 Kč 21 000 Kč 20 000 Kč 19 000 Kč

Volkswagen Caravelle T5 2.5 TDI 
LONG (9 míst)

10 000 Kč 1 700 Kč 2 600 Kč 2 500 Kč 2 300 Kč 24 000 Kč 23 000 Kč 22 000 Kč

Mercedes Benz 100D 2.4D VAN (2 
místa) „za pár kaček“

5 000 Kč 1 100 Kč 1 000 Kč 14 000 Kč 13 000 Kč 12 000 Kč

Ford Transit LWB 300 2.2 TDCi  
VAN (3 místa), Tempomat, TZ

10 000 Kč 1 800 Kč 2 900 Kč 2 700 Kč 2 500 Kč 27 000 Kč 26 000 Kč 25 000 Kč

10 000 Kč 1 000 Kč 1 400 Kč 1 300 Kč 1 200 Kč 15 000 Kč 14 000 Kč 13 000 Kč

Přepravník aut ADAM 66 (4.000 x 
2030 – už. hm. 1.400 kg)

5 000 Kč 12 000 Kč 11 000 Kč 10 000 Kč

Přívěsný vozík AMATÉR (1100 x 
1750 už. hm. 240 kg)

2 500 Kč 3 500 Kč 3 000 Kč 2 800 Kč

Za jeden den nájmu je považováno časové rozpětí 0 – 24 hodin od chvíle předání vozidla do užívání nájemci. Při překročení maximálního 
časového rozpětí o více jak 59 minut bude pronajímatel účtovat další zápůjční den (toto zpoždění je určeno na dotankování a dočištění vozidla). 

Za jeden měsíc nájmu je považován časový úsek minimálně 30 za sebou jdoucích kalendářních dnů. Vyúčtování po uplynutí jednoho 
kalendářního měsíce je po jednom dni. Tzn. že v případě zápůjčky v délce trvání např. 45 dní je vyúčtováno 45 dní  v ceně dle aktuálního 
ceníku.

- platný občanský průkaz nebo v případě cizího státního příslušníka 
platný cestovní pas

- smlouvu podepisuje jednatel společnosti nebo jím zmocněná 
osoba plnou mocí

- Platba za půjčovné se platí hotově, platební kartou nebo kreditní 
kartou předem   

- spotřebované PHM (vozidlo je předáváno s plnou nádrží PHM a s plnou nádrží PHM je vyžadováno i jeho vrácení)

- CZ dálniční známku na dané roční období (není součástí u vozidel „za pár kaček“) - spotřebovaná kapalina v odstřikovačích (vozidlo je předáváno s plnou nádrží a s plnou nádrží je vyžadováno jeho vrácení)

- havarijní pojištění vozidla a pojištění vozidla proti odcizení  - 10%, min. 10.000 Kč – ČSOB pojišťovna a.s.°° (není součástí u vozidel 
„za pár kaček“ - v případě poškození vozidla je nájemce povinen tuto uhradit v plné výši)

- poškození vozidla po dobu nájmu cizí osobou (nájemce hradí veškerá poškození vozidla vzniklá po dobu nájmu, pokud není znám a 
zadokumentován jiný škůdce s jím uznanou plnou vinou, který je plně pojištěn na náhradu způsobené škody )

- pojištění čelního okna bez spoluúčasti (u vozidel označených jako "za pár kaček" v případě pošk. čelního okna a nedodání záznamu o 
DN s udáním škůdce, hradí nájemce plnou cenu opravy)

° za běžné provozní opotřebení nejsou považována zejména poškození interiéru a exteriéru vozidla nebo poškození podvozkové skupiny vozidla, poškození skel vozidla a závady 
vzniklé nedodržením stanovených servisních intervalů na vozidle, dále poškození pneumatik proražením, píchnutím nebo probržděním

°°  pojištěné pojistné nebezpečí u havarijního pojistného se vztahuje na: střet, pád, náraz, požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád jakýchkoli věcí, povodeň, záplava, zásah známé 
cizí osoby, pohřešování v příčinné souvislosti s dopravní nehodou řešenou policií, odcizení krádeží nebo loupežným přepadením Tarif „Víkend“- vyzvednutí vozidla v pátek od 14:00 do 16:00 a vrácení vozidla v 

pondělí od 9:00 do 11:00  
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