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Test

Viola Procházková
spolupracovnice MF DNES

D
vakrát týdně na nákup, o ví-
kendu na chalupu, v létě
na dovolenou... Také máte
pocit, že vaše auto téměř
nepřetržitě jen parkuje

před domem? Nejste sami. Podle sta-
tistik většina majitelů stráví za volan-
tem svého vozu pouhá čtyři procen-
ta celkového času – tedy asi 14 dní za
celý rok. Přitom však musí co chvíli
řešit výměnu gum, pojištění, technic-
kou kontrolu, servis... zatímco vůz
měsíc za měsícem ztrácí hodnotu.

Není divu, že stále více lidí si auto
raději půjčuje. V posledních letech
mají z čeho vybírat. Carsharingo-
vých firem hlavně v Praze (ale i v
Brně a dalších krajskýchměstech) va-
lem přibývá. Jak ale „moderní půj-
čovny“ fungují? Na kolik jedna jízda
přijde? Jak najdu auto, až ho budu po-
třebovat? Co pojištění? A kde zapar-
kuji, až dojedu do cíle? Na tyto a
spoustu dalších otázek se snaží odpo-
vědět aktuální test MF DNES, který
podrobně prozkoumal osm carsha-
ringových společností – půjčili jsme
si pět různých aut a tři skútry.

Auto v mobilu
Jak to celé funguje? Cesta ke sdíle-
ným automobilům je překvapivě
snadná. Do chytrého telefonu si stáh-
nete aplikaci, zaregistrujete se, na-
hrajete fotografie svých dokladů, vět-
šinou občanského a řidičského prů-
kazu, a zaregistrujete kreditní kartu.
Z té se vám budou strhávat peníze za
budoucí jízdy. Některé ze společnos-
tí vyžadují zaplacení vstupního po-
platku, u Car4Way si navíc musíte
osobně vyzvednout nebo nechat po-
slat čipovou kartu.
Jakmile jsou vaše doklady ověřené,

což trvá někdy jen párminut, ale ma-
ximálně 24 hodin, můžete službu za-
čít využívat. V aplikaci si auto najde-
te na mapě a zarezervujete si ho, aby
vám s ním v době, kdy jste na cestě

k němu, nikdo neodjel. Při příchodu
si zkontrolujete jeho stav, přes aplika-
ci si ho odemknete a můžete vyrazit.
Klíčky jsou schované buď ve schrán-
ce spolujezdce, nebo je díky keyless
systému nepotřebujete vůbec. V cíli
pak jen přes aplikaci ukončíte jízdu a
zamknete. A co je obrovská výhoda –
když dojedete do cíle, můžete zapar-
kovat v jakékoliv parkovací zóně.

Do práce i na dovolenou
Carsharingové společnosti, které
aktuálně fungují v českých měs-
tech,můžeme rozdělit do dvou sku-
pin. Hovořit přitom budeme pouze
o firmách s vlastním vozovým par-
kem, nikoli o společnostech, které
pouze zprostředkovávají sdílení
vozů mezi soukromými majiteli.
První skupina, kam patří firmy

Anytime a GreenGo, se zaměřuje
na krátké a zpravidla jednosměrné
jízdy, které do značné míry suplují
MHD nebo taxislužbu. Spousta lidí
je využívá třeba k cestě do práce
nebo na nákup. U těchto krátkých
jízd, které jsou navíc leckdy neplá-
nované, je nejpodstatnější dostup-
nost aut a snadná obsluha aplika-
ce. Když se rozhodnu, že potřebuji
auto, musím ho najít v docházkové
vzdálenosti. Poskytování takové
služby si pochopitelně žádá větší
množství vozů ve flotile, dobrá do-
stupnost a pružnost jsou pak zo-

hledněny ve vyšších cenách aminu-
tovém účtování.
Druhá skupina – společnosti AJO a

Autonapůl – je zaměřena spíš na zá-
jemce o delší zápůjčky. Doba proná-
jmu začíná na jedné hodině a s přibý-
vajícím časem stoupá i výhodnost zá-
půjčky. Fungování je bližší klasické
autopůjčovně, s tím rozdílem, že si
automůžete vyzvednout klidně upro-
střed noci a v blízkosti svého bydliš-
tě. „Našimi zákazníky jsou většinou
lidé, kteří běžné denní přepravování
řeší pomocíMHD. Když pak auto po-
třebují třeba na víkend či na dovole-
nou, přijdou k nám,“ přibližuje za-
měření firmy AJO její zakladatel Jaro-
mír Klimek. Společnost Car4Way
stojí mezi oběma skupinami a snaží
se spojovat výhody obou.

Jednou stopou
Samostatnou kapitolu tvoří sdílené
skútry. V městském provozu jsou
nesrovnatelně obratnější než auta,
přitom vám k jízdě stačí řidičák sku-
piny B. Stejně jako v případě aut
vám do začátku stačí aplikace, plat-
né doklady a kreditní karta, vstup-
ní poplatek si žádná ze tří testova-
ných společností neúčtuje.
Každý skútr má v úložném boxu

dvě helmy a teoreticky tedy fungu-
je jako dvoumístný. Prakticky si lze
jízdu ve dvou představit jen na ro-
vince a v místech, kde nebudete

příliš brzdit okolní provoz, výkon
totiž není nijak oslnivý. Kdo nikdy
dřív na skútru či na motorce nejel,
pro toho asi bude prvních pár jízd
trochu nervák. „Plyn“ na řidítkách
je přecitlivělý, blinkry je nutné po
každém použití vypínat a okolní
provoz je nepříjemně blízko. Na
druhou stranu stačí chvilka zvyku
a z prosté cesty z bodu A do bodu B
se může stát zábavný zážitek.

Kolik za to?
Palivo nebo dobití baterie platí
vždy firma sama. Zákazníkovi se
účtují jen kilometry, minuty – nebo
obojí. A často vstupní poplatek. Vý-
počet ceny však může být poněkud
složitý – za všechny třeba firma
Anytime: záleží, zda si chcete půj-
čit Toyotu Yaris nebo Corollu.
Také jestli pojedete v pondělí, ve
středu či o víkendu; a zda to bude
ráno nebo odpoledne. A pak samo-
zřejmě rozhoduje to, na jak dlouho
si vůz půjčujete a kolik kilometrů s
ním ujedete... Pokaždé dostanete
jinou cenu.
A v bledě modrém to platí pro

všechny ostatní. Chcete-li si proto
dopředu zjistit, kolik vám firmy za
cestu do obchoďáku nebo o víken-
du na chalupu naúčtují, rozklikně-
te si jejich webové stránky. Ceník
tammají všechny – s trochou snahy
– vcelku pochopitelný.

Co zjistil test
Car4Way nabízí bezkonkurenčně největší
flotilu sdílených vozů. Vybrat si můžete z ně-
kolika modelů značky Škoda od Citigo až
po Karoq, pro potřeby převážení nákladu
je k dispozici i Volkswagen Caddy Van.
Proti většině konkurentů má firma také vět-
ší parkovací zónu, která téměř kopíruje hra-
nice obou měst.
Registrace je jednoduchá. Než si však sed-
nete za volant, budete potřebovat čipo-
vou kartu, kterou se auta odemykají – tu
vám buď zašlou, nebo si ji osobně vy-
zvednete. Kvůli tomu je celkový čas regis-
trace delší. Používání karty pak má své vý-
hody (nevadí, když se vám vybije telefon s
aplikací) i nevýhody (nesmíte si ji zapome-
nout). První půlhodina se účtuje po minu-
tách, pak se přechází na hodinovou sazbu
doplněnou o poplatek za najeté kilometry.
Zajímavostí je, že na dlouho stojící vozy do-
stanete slevu – v aplikaci jsou označeny fia-
lovou barvou. Se zlevněným Volkswage-
nem Caddy, který v ceníku patří k nejdraž-
ším modelům, jsme za cestu do sběrného
dvora v délce 17 km zaplatili 140 Kč.

Úroveň aut * * * * *
Uživatelská přívětivost aplikace * * * * *
Snadnost registrace * * *

Car4Way
Kde: Praha, Brno, parkovací zóna: téměř celé územíPrahy a Brna
Auta:Škoda Citigo, Fabia, Rapid, Scala, Octavia combi, Karoq, VWCaddy Van počet aut:

Vrácení kdekoli v parkovací zóně
Parkování v rámci zápůjčky dle dopravního značení
Podmínky užívání 18 let + ŘP
Za jak dlouho mohu jet 48 hodin
Rezervace 30 minut zdarma
Přeprava zvířat ano, v přepravce
Cesty do zahraničí ano, po dohodě
Tankování/dobíjení platba CCS, PIN přijde v SMS

Namapě si najdete nej-
bližší auto, pomocí
aplikace v mobilu ho
odemknete a jedete. V
cíli pak vůz zaparkuje-
te a hotovo. Carsha-
ring je jednoduchý,
praktický a vcelku i
levný. Ovšem vyplatí
se vybrat tu správnou
firmu podle toho, k
čemu auto potřebuje-
te.

Protokol testu

V aktuálním testu jsme se zaměřili
na tzv. carsharing – tedy sdílení au-
tomobilů či elektrických skútrů.
Srovnání se týká pouze firem, které
mají vlastní flotilu, tedy nikoliv zpro-
středkovatelů tzv. peer to peer car-
sharingu.
Od všech poskytovatelů jsme stáhli
aplikaci do telefonu, v ní jsme pro-
vedli registraci se zadáním fotogra-
fií dokladů a spárování kreditní kar-
ty, případně zaplatili vstupní popla-
tek.
U všech poskytovatelů jsme pro-
vedli nejméně jednu zápůjčku a
projeli se po Praze.
Všechny náklady hradila MF
DNES ze svého rozpočtu.
Ceny uvedené u jednotlivých spo-
lečností se vždy týkají nejlevnější-
homodelu v nabídce.

Co zjistil test
GreenGo nabízí jako jediní čistě elektrická
auta s registrační značkou typu EL, takže i
během zápůjčky můžete zdarma parkovat
v modrých a smíšených zónách. U ostat-
ních firem sem sice lze auto odstavit po skon-
čení pronájmu, když si ale dáváte jen pauzu,
musíte zaplatit parkovné.
Malé elektrické volkswageny se v česku ob-
jevily teprve letos v únoru – auta GreenGo
jsou tak ze všech nejnovější, s nejnižším ná-
jezdem a v nejlepším stavu. Spolu s tichou a
svižnou jízdou „na baterky“ tak ve srovnání s
konkurenty dostanete asi nejkomfortnějšízá-
žitek. Nicméně jsou jasně nejdražší– za dva-
cetiminutovou jízdu z Vršovic na Smí-
chov, což je necelých 8 km, jsme zaplatili
154 Kč.
Po stažení aplikace je registrace intuitivní a
snadná – nahrajete fotografie dokladů, zadá-
te číslo kreditky a do hodiny můžete vyrazit,
většinou ještě dříve. Do konce října se lze re-
gistrovat zdarma, poté za poplatek 349 Kč,
který se vám uloží jako kredit k budoucímu
čerpání.Ovládání je bezklíčové, výhradně
prostřednictvím aplikace.

Úroveň aut * * * * *
Uživatelská přívětivost aplikace * * * * *
Snadnost registrace * * * * *

Ceny
Vstupní poplatek 1 000 Kč (vstupní kredit 150 min.)
Cena za minutu v režimu jízdy 5,90 Kč*
Cena za minutu v režimu parkování neposkytováno
Hodinový tarif 59 Kč**
Doba zápůjčky 0 až 24 hodin
Max. denní poplatek 640 Kč + 6,90/km
Příplatek za ujeté km 6,90 Kč***
Spoluúčast při poj. události 10 % částky, min. 10 000 Kč
* s měsíčním paušálem 299 Kč je cena 3,90 Kč, ** začíná v
31. minutě zápůjčky, přidává se poplatek 6,90 Kč/km, *** začí-
ná se účtovat po půlhodině, kdy naskakuje hod. sazba 59 Kč

GreenGo
Kde: Praha, parkovací zóna: širší centrumměsta
Auta:Volkswagen e-UP! počet aut:

Vrácení kdekoli v parkovací zóně
Parkování v rámci zápůjčky kdekoliv zdarma
Podmínky užívání ŘP alespoň 12 měsíců
Za jak dlouho mohu jet 60 minut
Rezervace auta 30 minut zdarma
Přeprava zvířat ne
Cesty do zahraničí ne
Tankování/dobíjení zajišťuje provozovatel

1 000170

Test sdílení aut

Auto můžete mít
za 15 minut,
nebo také
až pozítří

Ceny
Vstupní poplatek 349 Kč (od 1. 11., vrací se v kreditu)
Cena za minutu v režimu jízdy 7,80 Kč*
Cena za minutu v režimu parkování 1,90 Kč*
Hodinový tarif není v nabídce
Doba zápůjčky 0 až 72 hodin
Max. denní poplatek 1 680 Kč
Příplatek za ujeté km 0 Kč
Spoluúčast při poj. události 10 % částky, min. 10 000 Kč
* při členství Superdrive s měsíčním paušálem 99 Kč je
cena 6 Kč (režim jízdy) a 1,50 Kč (režim parkování)



MLADÁFRONTADNES ❘ úterý 6. 10. 2020 9

Test

Co zjistil test
Vozy se značkou AJO na dveřích jezdí
většinou na ekologicky šetrné LPG.
Při první zápůjčce vás tak čeká krátké te-
lefonické proškolení – dozvíte se, jak
LPG pohon aktivovat, jak sledovat indiká-
tor plnosti nádrže a jak si počínat při tan-
kování. Poté vám operátorka na dálku
otevře, ve schránce spolujezdce najdete
klíče a můžete vyrazit.
Stejně jako v případě Autonapůl i vozy
společnosti AJO je nutné vracet ve stej-
né lokalitě, v jaké byly zapůjčeny, což
vylučuje jednosměrné cesty. Z nastavení
ceníku a rezervačního systému je jasné,
že firma cílí spíš na zájemce o delší vý-
půjčky, nikoli na jízdy suplující MHD
nebo taxislužbu. Ideově je blíže klasické
autopůjčovně, ovšem s tím benefitem, že
si auto můžete vyzvednout v kteroukoliv
denní dobu přímo na ulici a prostřednic-
tvím aplikace. Za jízdu v délce 40 km a
rezervaci na jednu hodinu jsme cel-
kem zaplatili 284 Kč.

Úroveň aut * * * *
Uživ. přívětivost aplikace * * *
(není aplikace, přihlašuje se přes web)
Snadnost registrace * * *

Co zjistil test
Nejstarší český carsharing Autonapůl fun-
guje hned v devíti krajských městech.
V Praze jsou vozy rozmístěné v několika
zónách v širším centru, přičemž každé z
aut by se mělo nacházet v docházkové
vzdálenosti od stanice metra.
Systém rezervace vozu je proti jiným fir-
mám trochu méně pohodlný. Musíte si do-
předu stanovit délku zápůjčky – tu může-
te až do usednutí za volant upravovat.
Poté, co vám stanovená lhůta začne bě-
žet, s ní už nehnete a zaplatíte za ni, ať
auto v daném čase využijete, nebo ne.
Za celkem dvouhodinovou zápůjčku,
která zahrnovala jízdu o délce 26 km
do nákupního centra a zpět, jsme zapla-
tili 205 Kč.
Nevýhodou také je, že auto lze vrátit jen
ve stejné zóně, v jaké bylo zapůjčeno. Pro
jednosměrné cesty například do práce se
tedy služba nehodí. Naopak při zápůjč-
kách na delší čas s malým nájezdem se
můžete dostat na bezkonkurenční ceny
půjčovného.

Úroveň aut * * * *
Uživatelská přívětivost aplikace * * * *
Snadnost registrace * * * * *

Co zjistil test
Česká startupová společnost nabízí čín-
ské stroje Super Soco CUx. Ze všech kon-
kurentů jsou tyto skútry nejsubtilnější, což
sice není výhoda pro mohutnější jezdce, v
pražském provozu však oceníte skvě-
lou manévrovatelnost a nízkou hmot-
nost. V ceníku zaujme možnost „cesta
zpět za polovinu“ – po každé jízdě dosta-
nete 50 % její hodnoty ve formě kreditu,
který můžete vyčerpat v následujících 48
hodinách a který se při další jízdě odečte.
Firma re.volt jako jediná ze srovnávaných
carsharingových společností nabízí zákaz-
níkům i spolupráci –můžete koupit vlast-
ní skútr a ten pak prostřednictvím fir-
my pronajímat.
Kromě skútrů re.volt pronajímal i elektro-
mobily. Miniaturní žlutá elektroautíčka, kte-
rá dva roky jezdila po Praze, byste však
dnes v ulicích hlavního města hledali mar-
ně. Kvůli technickým problémům se dveř-
mi byla odstavena a jejich návrat je v tuto
chvíli nejistý.

Dojezd při plném nabití 80 km
Úroveň skútrů * * * *
Uživatelská přívětivost aplikace * * * * *
Snadnost registrace * * * * *

Co zjistil test
Anytime působí v Česku rok a půl, od letoš-
ního jara přidal do nabídky kromě menších
yarisů také větší a komfortnější – ovšem i
dražší – corolly. Ze všech poskytovatelů
carsharingu má uživatelsky nejpřívěti-
vější aplikaci, která vás provede rezerva-
cí i jízdou krok za krokem. Registrace je mi-
mořádně snadná a rychlá, nevyžaduje žád-
né vstupní poplatky, už za pár minut si mů-
žete rezervovat první auto. Hybridní toyoty
nabízejí příjemné svezení a v ulicích Prahy
je jich dost na to, abyste téměř vždy něja-
kou našli v docházkové vzdálenosti, po
skončení jízdy je můžete nechat kdekoliv v
servisní zóně. Ovládání je bezklíčové,
pouze prostřednictvím aplikace. U vozů,
které jsou déle zaparkované na jednom
místě, naskakuje sleva, která může činit i
15 procent. Za zmínku stojí také speciální
ranní tarif ve všední dny od 7 do 9 hodin,
který činí 3,49 Kč za minutu, v pondělí do-
konce 1,99 za minutu. Cestu ze Smícho-
va do Vršovic jsme v tomto tarifu absol-
vovali i za 32 Kč, což je stejně jako za
90minutovou jízdenku do MHD.

Úroveň aut * * * * *
Uživatelská přívětivost aplikace * * * * *
Snadnost registrace * * * * *

Co zjistil test
Blinkee funguje v celkem sedmi evrop-
ských zemích a 35 městech – tam všude
můžete používat stejnou aplikaci. Firma na-
bízí elektrické skútry vlastní konstrukce; po-
znáte je podle bílé barvy a výrazného retro
designu. Pražskými ulicemi jezdí teprve od
letošního jara, takže jsou zpravidla stále v
prvotřídním stavu.
Pro jízdu na nich je typické poměrně nízké
těžiště, a tudíž lepší stabilita, vyznačují se
také pohodlným širokým sedlem. Pokud ne-
jste zkušení jezdci, určitě oceníte zvukový
indikátor zapnutého blinkru, který jinak řidi-
či skútrů nechávají často zapnutý i po do-
končeníodbočení. Nevýhodou je nižšímaxi-
mální rychlost, která může být v kombinaci
se značnou robustností skútru na překáž-
ku, zejména když chcete jet ve dvou.
Blinkee nabízí pro studenty a pro seniory ve
věku 60+ patnáctiprocentní slevy. Výhod-
ná je také denní sazba, která je zastropo-
vána částkou 500 Kč. Během celodenní
zápůjčkymůžete skútry libovolněměnit, na-
příklad pokud vyčerpáte kapacitu baterie.

Dojezd při plném nabití 60 km
Úroveň skútrů * * * * *
Uživatelská přívětivost aplikace * * * * *
Snadnost registrace * * * * *

AJO
Kde: Praha, Brno, parkovací zóny: několik oddělených oblastí v širším centru měst
Auta:Škoda Fabia, Karoq, Hyundai i10, Dacia Logan, Opel Meriva počet aut:

Co zjistil test
Zelené skútry BeRider vyslala do ulic loni
na podzim společnost Škoda Auto Digi-
Lab. Dnes firma nabízínejširší parkovací
zónu v Praze (vstup do Brna, původně plá-
novaný na letošní rok, byl kvůli koronaviro-
vé krizi pozdržen) a také největší počet
strojů k zapůjčení.
Španělské elektrické skútry Torrot Muvi
jsou robustnější než třeba stroje re.voltu, a
zvedání na stojánek si tak žádá trochu víc
síly. Jsou ale také ze všech skútrů v aktuál-
ní nabídce nejrychlejší, takže ani v mís-
tech s povolenou sedmdesátkou nebo
v prudším kopci nebudete brzdit pro-
voz. Pozor si dejte jen na tlačítko blinkru,
které se poněkud vachrlatě vrací do výcho-
zí polohy a směrovka pak zůstává zapnu-
tá.
Kromě aplikace se snadným a intuitivním
ovládáním nabízí BeRider propojení s mo-
bilní aplikací Citymove, která umí vypočítat
nejlepší trasu a sestavit nejvhodnější kom-
binaci dopravy, pomůže najít místo k par-
kování a umožňuje za tyto služby zaplatit
přímo přes aplikaci.

Dojezd při plném nabití 70 km
Úroveň skútrů * * * * *
Uživ. přívětivost aplikace * * * * *
Snadnost registrace * * * * *

Vrácení kdekoli v parkovací zóně
Parkování v rámci zápůjčky kdekoliv zdarma
Max. rychlost 45 km/h
Podmínky užívání 18 let, ŘP

kterékoliv skupiny alespoň 1 rok
Za jak dlouho mohu jet většinou do 15 minut
Rezervace skútru 10 minut zdarma
Dobíjení zajišťuje provozovatel

re.volt
Kde: Praha, parkovací zóna: širší centrumměsta
Skútry: Super Soco CUx (elektrické) počet skútrů:

Ceny
Vstupní poplatek 0 Kč
Cena za minutu (jízda) 5 Kč (s předplaceným

balíčkem až 2,50 Kč)
Cena za minutu (parkování) 1 Kč
Maximální denní poplatek 500 Kč

(možnost výměny skútru)
Spoluúčast při pojistné události u malých nehod

max. 8 000 Kč

Vrácení ve stejné zóně, jako bylo půjčeno
Parkování v rámci zápůjčky podle dopravn. značení
Podmínky užívání 21 let + ŘP
Za jak dlouho mohu jet 24 hodin
Rezervace auta na konkrétní čas (celé hodiny)
Přeprava zvířat ano, v přepravce v kufru
Cesty do zahraničí ano, po dohodě
Tankování/dobíjení platba předplacenou kartou

Autonapůl
Kde: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Hradec K., Pardubice, Č. Bud., park. zóny: širší centra měst
Auta:Citigo, CitigoE, Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Kia Ceed, Ford Transit, Renault Zoe a Trafic počet aut:

Anytime
Kde: Praha, parkovací zóna: téměř celé územíPrahy
Auta: Toyota Yaris a Corolla počet aut:

výborný
velmi dobrý

dobrý
podprůměrný

špatný

BeRider
Kde: Praha, parkovací zóna: širší centrumměsta
Skútry: Torrot Muvi (elektrické) počet skútrů: více než

Vrácení ve stejné zóně, jako bylo půjčeno
Parkování v rámci zápůjčky dle dopravního značení
Podmínky užívání 18 let + ŘP
Za jak dlouho mohu jet cca 2 hod. při platbě kartou
Rezervace auta na konkrétní čas*
Přeprava zvířat ano, v přepravce
Cesty do zahraničí ano
Tankování/dobíjení platba předplacenou kartou

Vrácení kdekoli v parkovací zóně
Parkování v rámci zápůjčky dle dopravního značení
Podmínky užívání 18 let + ŘP alespoň 6 měsíců
Za jak dlouho mohu jet 15 minut
Rezervace auta 20 minut zdarma
Přeprava zvířat ano, v přepravce
Cesty do zahraničí ne
Tankování/dobíjení platba předplac. kartou
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Vrácení kdekoli v parkovací zóně
Parkování v rámci zápůjčky kdekoliv zdarma
Max. rychlost 66 km/h
Podmínky užívání 18 let + ŘP
Za jak dlouho mohu jet většinou do 15 minut
Rezervace skútru 15 minut zdarma
Přeprava dětí od 12 let
Dobíjení zajišťuje provozovatel

Blinkee
Kde: Praha, parkovací zóna: širší centrumměsta
Skútry: vlastní konstrukce (elektrické) počet skútrů:

Ceny
Vstupní poplatek 49 Kč
Za minutu v režimu jízdy účtováno po hodinách
Za minutu v režimu parkování neposkytováno
Hodinový tarif 26 Kč + 5,60 Kč/km + 65 Kč nást. saz.
Doba zápůjčky 1 hodina až 3 týdny
Max. denní poplatek 689 Kč + kilometry
Příplatek za ujeté km 5,60 Kč/km
Spoluúčast při pojistné události min. 5 000 Kč,

dále spoluúčast 10 %

200

Ceny
Vstupní poplatek 1 000 Kč (nevratný)**
Za minutu v režimu jízdy účtování po hodinách
Za minutu v režimu parkování neposkytován
Hodinový tarif 39 Kč + 4,90 Kč/km
Doba zápůjčky 1 hodina až neurčeno
Max. denní poplatek 390 Kč + kilometry
Příplatek za ujeté km 4,90 Kč (nad 200 km 3,90 Kč)
Spoluúčast při p. udál. min. 8 000 Kč, dále spoluú. 25

%, max. 40 000 Kč
* lze upravovat až do začátku, potom je nutno uhradit celý
rezervovaný čas ** nebo 5 000 Kč (vratný po ukončení)
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Vrácení kdekoli v parkovací zóně
Parkování v rámci zápůjčky kdekoliv zdarma
Max. rychlost 45 km/h
Podmínky užívání 18 let, ŘP kterékoliv skupiny
Za jak dlouho mohu jet většinou do 15 minut
Rezervace skútru 15 minut zdarma
Přeprava dětí od 12 let
Dobíjení zajišťuje provozovatel

Ceny
Vstupní poplatek 0 Kč
Cena za minutu v režimu jízdy 5 Kč*
Cena za minutu v režimu parkování 1 Kč*
Spoluúčast při pojistné události 5 % částky,

minimálně 5 000 Kč
*s předplaceným balíčkem se lze dostat až na 2,90 Kč
(režim jízdy) a 0,58 Kč (režim parkování)
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Ceny
Vstupní poplatek 0 Kč
Cena za minutu v režimu jízdy 5,99 Kč
Cena za minutu v režimu parkování 1,99 Kč
Hodinový tarif 199 Kč (zdarma 20 km, pak 6,99/km)
Doba zápůjčky 0 až 52 hodin
Max. denní poplatek 899 Kč
Příplatek za ujeté km vminutovém tarifu zdarma*
Spoluúčast při poj. události 10 %, min. 14 999 Kč
* v hodin. a víkend. tarifech je 20–180 km v ceně, pak se
platí 6,99 Kč za km

Ceny
Vstupní poplatek 0 Kč
Cena za minutu v režimu jízdy 5 Kč*
Cena za minutu v režimu parkování 1 Kč
Maximální denní poplatek 500 Kč

(možnost výměny skútru)
Spoluúčast při pojistné události 5 % částky,

minimálně 5 000 Kč
* s předplaceným balíčkem se lze dostat až na 2,66 Kč
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