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Ceník platný od 1.3.2020
Ceny jsou konečné a obsahují vše včetně paliva a DPH 21 %. Jsme plátci DPH.

Základní ceník

rezervace
vozu ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽³⁾ 1. den (prvních 24 hod)

Kč/hod
⁽³⁾ 2. a 3. den (24. až 72. hod) max
Kč/den
⁽³⁾ 4. den a dále (nad 72. hod)

jízda⁽⁴⁾
nástupní
sazba⁽⁵⁾

1 až 200 km
další km nad 200

Kč/km

pracovní dny
sobota, neděle, svátky

Kč/ks

budget
39,0 | 390
37,0 | 370
32,0 | 320
4,9
3,9
0,0

economy
49,0 | 490
45,0 | 450
39,0 | 390
5,9
4,9
0,0

comfort
64,0 | 640
59,0 | 590
49,0 | 490
6,9
5,9
0,0

grand
129,0 | 1290
115,0 | 1150
99,0 | 990
7,9
6,9
0,0

electro
64,0 | 640
59,0 | 590
49,0 | 490
5,9
3,9
0,0

0,0

29,0

29,0

29,0

0,0

Další smluvní ceny
Vratná kauce ⁽⁶⁾
Čipová karta (první)
Další čipová karta nebo náhrada za ztracenou
AutoSem! - cena za jedno přistavení (pouze v Brně)

5 000 Kč
zdarma
100 Kč
299 Kč

Pojištění a připojištění ⁽⁷⁾
Plná spoluúčast do výše zaviněné škody ⁽⁸⁾
Spoluúčast z částky nad plnou spoluúčast ⁽⁸⁾
Maximální spoluúčast
Cena (Kč za měsíc)

Jistota plus
3 000 Kč
0%
3 000 Kč
299 Kč

Standard
8 000 Kč
25%
40 000 Kč
zdarma

(1) Cena vícedenní rezervace je tvořena součtem ceny za první den, ceny za druhý a třet den a ceny za čtvrtý a další dny. Doba

rezervace v posledním dni je účtována hodinově, pokud cena nepřekročí maximální denní sazbu. Rezervace vozu se zadává a účtuje
s přesnost na půl hodiny.
(2) Délka rezervace je účtovaná celá v té podobě jak je do rezervačního systému zadána (případně včas upravena) v okamžiku svého
začátku. Začátek rezervace si nastavujete v rezervačním systému, není totožný s nástupem do vozu. Pokud vůz uvolníte dříve, jedna
poslední nevyužitá hodina nebo půlhodina se do rezervace nezapočítává. U dodatečně (po začátku) zkrácených nebo zrušených
rezervací je maximální délka účtovaného času 24 hodin od momentu zkrácení nebo smazání. Kromě uvedeného nejsou žádné
úpravy (zkrácení) rezervace po začátku rezervace v ceně rezervace zohledněny.
(3)

Čas rezervace je účtován od začátku zadané rezervace a dnem je myšleno 24 hodin od začátku rezervace (nikoli tzv. kalendářní den)

(4) Cena za jízdu (vzdálenost) je stanovena jako součet ceny za nájezd do 200 km plus cena za nájezd nad 200 km.
(5)

Nástupní sazbou je zpoplatněna každá platná rezervace. Uplatnění sazby je závislé na dni (datu) začátku rezervace.

(6) Vratná kauce je splatná po podepsání rámcové smlouvy a je vrácena zpět v plné výši v případě odstoupení od smlouvy.
(7) Připojištění „Jistota plus“ je platné ode dne schválení Vaší žádost. Cena za připojištění je vždy cena za jedno účetní období bez

ohledu na datum začátku připojištění. Účtuje se pouze při alespoň jedné rezervaci za účetní období. Pojištění "Standard" je
automatckou součást členství, vzniká současně s podpisem rámcové smlouvy.

(8) Celková škoda je uvažována bez DPH, účtované částky jsou s DPH 0%.
(9) Uznatelné výdaje jsou odečteny od vaší faktury při pravidelném vyúčtování. Proplacení výdaje může být vlivem administrace

zdrženo až 90 dní.

Příklady výpočtu ceny výpůjčky:
① budget, 2 h, 15 km: 2*39 + 15*4,9 = 151,50 Kč
② economy, 16 h, 50 km: 490 + 50*5,9 = 785,00 Kč
③ economy, 31 h, 254 km: (490 + 7*45,0) + (200*5,9 + 54*4,9) = 2 249,60 Kč
④ economy, 104 h, 551 km: (490 + 2*450 + 390 + 8*39) + (200*5,9 + 351*4,9) = 4 991,90 Kč
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Ostatní poplatky a časové údaje
Délka účetního období

kalendářní měsíc

Doba splatnost faktury

14 dní

Odeslání první upomínky nezaplacené faktury (email a SMS) cca 2 dny po splatnost

zdarma

Poplatek za odeslání druhé upomínky nezaplacené faktury (e-mailová a SMS upomínka min 12 dní po
splatnost)
Poplatek za předání nezaplacené pohledávky k vymáhání právní kanceláři (po marném uplynut lhůty
pro zaplacení poskytnuté při druhé upomínce)

121 Kč
1210 Kč

Seznam uznatelných výdajů na provoz
vozidel ⁽⁹⁾

Příklady neuznatelných výdajů

✓ příslušné palivo
✓ nezbytné provozní kapaliny, žárovky a další spotřební
materiál vozidla
✓ myt v myčce (s dokladem)
✓ ruční myt v boxu a/nebo vysávání (akceptujeme také bez
daňového dokladu)
✓ oprava vozidla "na cestě" po poruše či havárii pouze po
telefonickém odsouhlasení

✗ pokuty
✗ oprava po zaviněné havárii (plat pravidla spoluúčast)
✗ dálniční známky a mýtné pro zahraničí
✗ odtah, který není dojednán se smluvní asistenční
službou
✗ výdaje nedoložené daňovými doklady (vyjma myt a
vysávání)
✗ neodsouhlasené opravy či údržbové práce

Zařazení vozů do kategorií (orientačně)
budget
Škoda Citgo (manual/automat)

economy
Škoda Fabia combi
Kia Ceed combi

comfort
Škoda Octavia combi
Škoda Rapid, automat
Škoda Scala, automat

grand
Ford Transit Custom, 9-místný

electro
Renault Zoe, automat
Škoda CitgoE, automat

Autonapůl, družstvo
Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 29301751 / DIČ: CZ29301751
www.autonapul.cz
autonapul@autonapul.cz
tel. +420 608 468 579

