_krátkodobá mobilita

Cenník poplatkov a služieb

Služba

Service

Osobitné povolenie k jazde

Special permit to ride

20.00 €

Povolenie k jazde, overenie od notára

Special permit to ride-notary

35.00 €

Pristavenie / Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín

Pick up outside of working hours

25.00 €

Pristavenie / Vrátenie v BA mimo odstavného miesta

Pick up outside of parking lot

Pristavenie / Vrátenie mimo BA

Pick up outside of Bratislava

Poplatok za eko plaketu pre osobné vozidlo za celý prenájom

Eco plaque passenger car

49.00 €

Poplatok za eko plaketu pre úžitkové vozidlo za celý prenájom

Eco plaque commercial car

50.00 €

Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania

Re-fueling, re-fueling coefficient

Poplatok za dotankovanie

Re-fueling surcharge

Cena bez DPH/Price without VAT

10.00 €
0.50€/km + poplatok koeficient tankovania

2.00 €
15.00 €
50.00 €

No show fee / zrušenie rezervácie

No show fee / cancel reservation

Poplatky za poškodenie vozidla

Car damage fees

Malého rozsahu - oprava defektu

Puncture repair

Malého rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie

Scratch one part of body (range up to 25mm)

Malého rozsahu - prasklina v čelnom skle do 10 mm

Crack windshield (range up to 10mm)

33.00 €

Malého rozsahu - poškodenie puklice / kus

Damage of the hub / pc

20.00 €

Malého rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii do 25mm

Body deformation / dent up to 10mm

Poškodenie zliatinového disku kolesa 14", 15", 16", 17"

Damage of alloy wheel 14"-17"

150.00 - 330.00 €

Poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 15", 16", 17"

Damage of alloy wheel high gloss 14"-17"

180.00 - 330.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie disku a pneumatiky

Damage of alloy whell & tire

Cena bez DPH/Price without VAT *
30.00 €
200.00 €

200.00 €

330.00 €

Väčšieho rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii nad 25mm Body deformation / dent over 25mm

330.00 €

Väčšieho rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie

Scratch one part of body (over 25mm)

330.00 €

Väčšieho rozsahu - deformácia, prasknutie dielu

deformation, rupture of the part

330.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie čelného skla

Crack windshield

330.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie bočného / zadného skla

Damage to the side / rear window

330.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie elektrického kábla

Electrical wiring damage

250.00 €

Poškodenie alebo strata EČV

Loss of registration no plate

200.00 €

Lakovanie strecha, kapota

Roof painting, bonnet

200.00 €
100.00 €

Lakovanie spätné zrkadlo, kľučka dverí

Painting rear view mirror, door handle

Ďalšie poplatky

Other fees

Náhrada za stratukého preukazu od vozidla

Loss of technical licence

Náhrada za stratu zelenej alebo bielej karty

Loss of geen card and white card (Insurance confirmation)

Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla

Loss and release of vehicle key

Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla

Loss of vehicle equipment

20.00 €

Náhrada za stratu náradia od vozidla

Loss of vehicle tools

50.00 €

Náhrada za stratu zimnej výbavy

loss of winter equipment

Fajčenie vo vozidle

smoking in vehicle

200.00 €

vehicle failure to service interval by 1000-10000 km

500.00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom
(prekročenie o 1000 km a viac)

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom
(prekročenie o 10000 km a viac)

Cena bez DPH/Price without VAT
200.00 €
20.00 €
330.00 €

10.00 €

vehicle failure to service interval over 10000 km

zostatková hodnota vozidla

Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy

Not responding to the 3rd prompt to roll over after 14 days

Administratívny poplatok - všeobecný úkon

administration fee - general act

Administratívny poplatok - riešenie pokuty

administration fee - fine

Nadmerné znečistenie interiéru vozidla (okrem tepovania)

excessive interior contamination (except beating of vehicle seats)

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla

excessive exterior contamination

Tepovanie vozidla

beating of vehicle seats

150.00 €

Natankovanie nesprávneho paliva do vozidla

refueling the wrong fuel

250.00 € + prípadné dodatočné náklady

Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa
(nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia)

Failure to comply with the Lessor´s call

hodnota novej sady obutých pneumatík

10.00 €
5.00 €
100.00 €
60.00 €

40.00 €

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme

Failure to adjust the vehicle for long-term rental

30.00 €

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa

Failure to return the vehicle on the agreed date without the
Lessor's consent

40.00 €

Poplatok za odobratie vozidla

Vehicle withdrawal fee

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou

Use of the vehicle in contravention of the contract

300.00 €

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom

Illegal activity committed with a vehicle

500.00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

Violation of General Terms and Conditions

Nadlimitný kilometrový nájazd (nad uvedený rozsah)

Over contracted mileage (4000km/month)

Znečistené vozidlo po vrátení

Vehicle contamination after return

* Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada

škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 3 320,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 10%
zo spôsobenej škody. Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria
nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.
Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a LPSK si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť
na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby predstavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením /
znehodnotením, na ktorú má LPSK nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. LPSK si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo
najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom
prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného
poškodenia. Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.
Uvedené ceny sú bez DPH. Verzia cenníka 11/2020.

flexiplan.sk

450.00 €

500.00 € + náklady, ktoré vznikli porušením VOP
0.10 €/km
25.00 €

