
Ceník doplňkových služeb APPA s.r.o.Ceny jsou platné od 01.03.2023 (změny vyhrazeny)

Kód Popis služby  Cena s DPH  
K Vápence 975, 530 02 Pardubice

MZK Mytí běžně znečištěné karoserie vozidla  250 Kč

MZH Mytí znečištěné karoserie + čištění přední části vozidla zněčištěné od hmyzu  400 Kč IČO: 48170046
MZD Mytí znečištěné karoserie dodávky        600 Kč DIČ: CZ48170046
MDH Mytí znečištěné karoserie dodávky + čištění přední části vozidla zněčištěné od hmyzu    800 Kč Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3991

CIV
Od … 250 Kč

Do …

PVM 250 Kč

VMZ 250 Kč  
VMP Předání vozidla mimo provozní dobu **  250 Kč Provozní doba: Pondělí – Pátek 8:00 hod – 18:00 hod
VVP Vrácení vozidla mimo provozní dobu **  250 Kč

DOT 121 Kč

PCO Připojištění čelního okna – zproštění se platby spoluúčasti (denní sazba – pouze pro stálé zákazníky)  60 Kč

Ceník nájmu vozidel a přívěsůKUR Sada na upevnění nákladu – 2x pevnostní kurta (denní sazba)  75 Kč

*

Ceník nájmu příslušenství** Nutno smluvit přesnou hodinu vyzvednutí nebo vrácení vozidla. Při pronájmu vozidla nad 7 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 01.03.2023 (změny vyhrazeny)

Kód Popis služby  Cena s DPH  

ZPK   Od …

ZPO  

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 01.01.2023 (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

        

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 vrácení vozidla zpět dle stupně znečištění, maximální 
cena je účtována pouze v případě velice silného, ale odstranitelného znečištění vozidla) 2 400 Kč Mobil: +420 777 922 266 Web:   www.autopujcovnapardubice.cz 
Přistavení vozu na místo určené zákazníkem *  (za každých započatých 10 km)  e-mail: kancelar@autopujcovnapardubice.cz e-mail: info@autopujcovnapardubice.cz
Vyzvednutí vozu na místě určené zákazníkem *  (za každých započatých 10 km)

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

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 směrem nahoru)  

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

Ztráta, poškození nebo nekompletnost povinné výbavy (cena za 1 položku povinné výbavy)
Náhrada 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 vyplněný „Záznam o dopravní nehodě“ sepsaný s viníkem)

3 000 Kč

4 200 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 THULE BMW (2270 x 330 x 520 
mm)

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 vozidel k pronájmu
Ceny jsou platné od 01.3.2023 (změny vyhrazeny)

Typ vozidla, motorizace
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Výbava Krátkodobý nájem v ČR Krátkodobý nájem v EU Dlouhodobý nájem v ČR Dlouhodobý nájem v EU
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150 km/den v ceně 500 km/den v ceně 3.000 km/měsíc v ceně 3.000 km/ měsíc v ceně

1 – 3 dny 4 – 13 dní 14 – 29 dní 1 – 3 dny 4 – 13 dní 14 – 29 dní 1 měsíc 2-6 měsíců 7-12 měsíců 1 měsíc 2-6 měsíců 7-12 měsíců

5 5° M b X b X X b X 450 Kč 430 Kč 400 Kč 2 Kč nelze nelze nelze 0 Kč 2 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

5 5° M b X b X b b b 480 Kč 450 Kč 430 Kč 2 Kč nelze nelze nelze 0 Kč 2 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Opel Astra J ST Kombi 1.6 CDTi 5 6° M b b b b b b X 950 Kč 900 Kč 3 Kč 3 Kč 3 Kč 3 Kč

9 6° M b b b X b b b 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč

3 6° M b b b X b b b 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč

Ceník přívěsů k pronájmu

Typ přívěsu Výbava

Krátkodobý nájem v ČR Krátkodobý nájem v EU Dlouhodobý nájem v ČR i EU

1 – 3 dny 4 – 13 dní 14 – 29 dní 1 – 3 dny 4 – 13 dní 14 – 29 dní 1 měsíc 2-6 měsíců 7-12 měsíců

Přívěs LIDER 2D250 750 kg 492 kg 251 x 133 x 40 Rezervní kolo; odnímatelná čela; 420 Kč 400 Kč 350 Kč 0 Kč nelze nelze nelze 0 Kč 0 Kč

Autopřepravník ADAM 66 2500 kg 1 900 kg 400 x 200 x 10 Nájezdová brzda; Rezervní kolo; Naviják; Kurty 600 Kč 550 Kč 500 Kč 0 Kč 600 Kč 550 Kč 500 Kč 0 Kč 0 Kč

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

Cena za nájem vozidla obsahuje následující služby Fyzická osoba – občan Fyzická osoba podnikající, právnická osoba 
- servisní údržbu předepsanou výrobcem vozidla - řidič starší 18 let u dodávek a minibusů minimálně 21 let - objednávka s podpisem pověřené osoby (jednatele)

- opravy běžného provozního opotřebení vozidla ° - aktuální výpis z obchodního rejstříku úředně ověřený

- silniční daň a ostatní zákonem předepsané daně - živnostenský list – fyzická osoba podnikající

- minimálně 1 rok platný řidičský průkaz pro danou skupinu - doklad o přidělení DIČ pokud se jedná o plátce DPH

-  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (62 mil./62 mil. Kč – ČSOB pojišťovna a.s.) - bydliště nájemce nesmí být na MÚ, Mag., OÚ apod.

- připojištění čelního okna se spoluúčastí ze strany nájemce v případě poškození čelního skla bez udání škůdce - Kauce na způsobené škody ve výši  uvedené v ceníku

- silniční asistenční služba na území ČR °° - Platba za půjčovné se platí hotově před převzetím vozidla do nájmu - řidič starší 18 let u dodávek a minibusů minimálně 21 let

- výměnu pneumatik dle období (letní / zimní) - Kauce na způsobené škody ve výši  uvedené v ceníku

Vysvětlivky a poznámky

Cena za nájem vozidla neobsahuje zejména 1)

2)

 

- mytí karoserie vozidla čištění interiéru vozidla 3) Aktuální nabídku a typy dětských bezpečnostních sedaček si prosím ověřte telefonicky nebo mailem s dostatečným časovým předstihem !!!
4)

5) Cena za nájemné neobsahuje náklady na pořízení CZ dálniční známky, tudíž jí není vybaveno. 

°°  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 !!! 3)

Bližší informace a objednávky na 777 922 266 nebo pište na 
e-mail: kancelar@autopujcovnapardubice.cz

Výše 
vratné 
kauce
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Cena nájmu za 1 den1) Cena 
1 km 
nad 
limit

Cena nájmu za 1 den1) Cena 
1 km 
nad 
limit

Cena nájmu za 1 měsíc2) Cena 
1 km 
nad 
limit

Cena nájmu za 1 měsíc2) Cena 
1 km 
nad 
limit

Škoda Fabia HB I. 1.4i 16V 4) 5) 5 000 Kč 7 470 Kč 7 200 Kč 6 930 Kč

Škoda Fabia LIM I. 1.4MPI 4) 5) 5 000 Kč 8 217 Kč 7 920 Kč 7 623 Kč

10 000 Kč 1 000 Kč 2 050 Kč 2 000 Kč 1 950 Kč 18 675 Kč 18 000 Kč 17 325 Kč 18 675 Kč 18 000 Kč 17 325 Kč

Ford Transit LWB 300 2.2 TDCi  
Minibus 10 000 Kč 1 400 Kč 1 300 Kč 1 200 Kč 2 800 Kč 2 700 Kč 2 600 Kč 24 900 Kč 24 000 Kč 23 100 Kč 24 900 Kč 24 000 Kč 23 100 Kč

Ford Transit LWB 300 2.2 TDCi  
VAN 10 000 Kč 1 300 Kč 1 200 Kč 1 100 Kč 2 700 Kč 2 600 Kč 2 500 Kč 22 410 Kč 21 600 Kč 20 790 Kč 22 410 Kč 21 600 Kč 20 790 Kč

Výše 
vratné 
kauce

Celková 
hmotnost

Užitečná 
hmotnost

Rozměr ložné plochy 
(cm)

Cena nájmu za 1 den1) Cena 
1 km 
nad 
limit

Cena nájmu za 1 den1) Cena 
1 km 
nad 
limit

Cena nájmu za 1 měsíc2) Cena 
1 km 
nad 
limit

5 000 Kč 8 500 Kč 7 600 Kč 6 300 Kč

5 000 Kč 12 450 Kč 10 500 Kč 9 000 Kč

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

- CZ dálniční známku na dané roční období  pokud není uvedeno v tomto ceníku s poznámkou č. 5)

- smlouvu podepisuje jednatel společnosti nebo jím zmocněná osoba 
plnou mocí

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 1 hodinu bude pronajímatel účtovat další zápůjční den (Jednohodinové zpoždění je akceptovatelné pouze v případě, 
že nájemce vrací vozidlo umyté, vyčištěné, dotankované a nejedná se o krátkodobý nájem s neomezenými kilometry ). 

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

- spotřebovaná kapalina v ostřikovačích (vozidlo je předáváno s plnou nádrží a s plnou nádrží je vyžadováno jeho vrácení)

- poškození vozidla vzniklá po dobu nájmu (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 )

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 
v sazbě za 1 měsíc, pokud by bylo účtováno např. 70 dní, pak by bylo účtováno v sazbě za 2-6 měsíců.

- připojištění čelního okna bez spoluúčasti (u všech motorových vozidel je v případě vrácení vozidla s poškozením čelního okna a nedodání 
záznamu o DN s udáním škůdce, účtována spoluúčast ve výši 2.100 Kč až 3.200 Kč )

Toto vozidlo nesmí vycestovat mimo území České republiky bez vyjímek a pod pokutou ve výši 10.000 Kč, náhrada škody plynoucí z nedodržení 
tohoto omezení není tímto dotčena. 

- pokuty za způsobené dopravní přestupky (Nájemce je povinnen na výzvu pronajímatele uhradit pokutu stanovenou správním orgánem včetně 
administrativního poplatku za vyřízení  ve výši 605 Kč nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy. Pokud nájemce v uvedený termín pokutu neuhradí, bude 
mu pronajímatelem doručena výzva k úhradě sankčního poplatku ve výši 10.000 Kč a pokuty ve výši stanovené správním orgánem.)

° 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
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