
Ponuka náhradných vozidiel

(vozidlo/deň) JETTA Passat Audi 
Základná cena bez DPH 39.90 € 53.90 € 53.90 € 53.90 €

s DPH 47.88 € 64.68 € 64.68 € 64.68 €

Cena pri oprave bez DPH 27.93 € 37.73 € 37.73 € 37.73 €

 nad 700 € s DPH 33.52 € 45.28 € 45.28 € 45.28 €

Cena pri opravve bez DPH 19.95 € 26.95 € 26.95 € 26.95 €

nad 2.000 € s DPH 23.94 € 32.34 € 32.34 € 32.34 €

Cena pri oprave bez DPH 11.97 € 16.17 € 16.17 € 16.17 €

nad 4.000 € s DPH 14.36 € 19.40 € 19.40 € 19.40 €

*Podmienky poskytnutia zľavnenej ceny

1. Vzťahuje sa na opravy hradené v plnej cene, nevzťahuje sa na opravy so zľavami a akcie. 
2. Zapožičanie vozidla je na čas opravy, maximálne však 3 dni, pri karosárskych prácach maximálne 7 dní.

Ďalšie podmienky :
1. Vodič musí spĺňať podmienku minimálneho veku 21 rokov a byť držiteľom VP minimálne 1 rok.
2. Cena zapožičiavania vozidiel je stanovená ako denná sadzba na 24 hodín.
3. Pri prekročení času zapožičania o viac ako 59 minút účtujeme celý načatý deň.
4. Zákazník je povinný vrátiť vozidlo s rovnakým obsahom nádrže ako pri preberaní vozidla.
5. Pri nedotankovaní účtujeme cenu dotankovaného paliva a manipulačný poplatok 10,00 €.
6. Za stratu kľúčov, dokladov  alebo iného vybavenia vozidla účtujeme poplatok 150,00 €.
7. Pri strate príslušenstva vozidla účtujeme cenu v zmysle platného cenníka.
8. Vozidlá sa zapožičiavajú i vracajú v prevádzkových hodinách.
9. Víkendové zapožičanie je od piatka 16,00 do pondelka 8,00 hod., pričom cena je účtovaná ako dvojnásobok dennej sadzby.

10. V prípade nehody, poškodenia vozidla, alebo jeho poruchy je zákazník povinný toto okamžite nahlásiť pracovníkovi DOVE.

11. V prípade poškodenia vozidla servis účtuje spoluúčasť vo výške 500,00 € s DPH.
12.
13. Cena odvozu vozidla v kombinácii s poskytnutím náhradného vozidla je tvorená súčtom oboch položiek.

14.

Poznámka :
Počet náhradných vozidiel je obmedzený. Prednostne sú uspokojovaný zákazníci garančných opráv a zákazníci servisu.

Platný od 1.1.2022

Úžitkové vozidlo 
16m3

Zľavy z cenníka sa poskytujú podľa okolností, podľa rozhodnutia vedúceho servisu, príp. prijímacieho technika.

V prípade znečistenia, ktoré nezodpovedá bežnému znečisteniu vozidla riadným užívaním (nánosy 
blata, tráva v podvozku, odpadky v aute, znečistenie poťahov a čalúnenia) účtujeme podľa rozsahu aj 
umytie interiéru, exteriéru alebo tepovanie.



Ponuka náhradnej mobility

Ponuka odvozu alebo dovozu zákazníka

Sk Poprad mimo Poprad

Základná cena odvozného bez DPH 5.00 € 10.00 €  + 1.00 €  / km

s DPH 6.00 € 12.00 €  + 1.20 €  / km

Odvozné  pri servisovaní* bez DPH 0.00 € 5.00 €  + 0.80 €  / km 

s DPH 0.00 € 6.00 €  + 0.95 €  / km

Ponuka dovezenia alebo odvezenia vozidla zákazníkovi

Sk Poprad mimo Poprad

Základná cena odvozného bez DPH 20.00 € 30.00 €  + 2.00 €  / km

s DPH 24.00 € 36.00 €  + 2.40 €  / km

Odvozné  pri servisovaní* bez DPH 0.00 € 10.00 €  + 1.00 €  / km 

s DPH 0.00 € 12.00 €  + 1.20 €  / km

Ponuka odvozu a zároveň dovozu zákazníka

Cena je vypočítaná ako dvojnásobok sumy dovezenia, alebo odvezenia zákazníka.

Ponuka dovezenia a zároveň odvezenia vozidla zákazníkovi

Cena je vypočítaná ako dvojnásobok sumy dovezenia, alebo odvezenia vozidla zákazníkovi.

Cena je rovnaká ako cena dovezenia, alebo odvezenia vozidla zákazníkovi zo súčtom ceny za náhradné

vozidlo.

Príplatky za mimopracocný čas
Pracovný deň od 17,00 hod do 21,00 hod.; Dni pracovného pokoja 7,00 až 21,00 50%

Denne od 21,00 hod do 7,00 hod; Štátom uznané sviatky 100%

Poznámky
*Cena je platná, ak zákazník objedná servisné práce v objeme nad 100 €.

Príplatok je účtovaný k cene bez kilometrovného.

Zľavnenú cenu odvozného je možné kombinovať s inými zľavami.

Platný od 1.1.2022 Peter Žabinský
manažér servisu

Cena odvozu alebo dovozu vozidla v kombinácií s poskytnutím náhradného 
vozidla


