
 

 

 

Jsme mladá, dynamická dopravní společnost, se zaměřením na osobní a individuální přístup k zákazníkům.  

Zajišťujeme nákladní přepravu s hmotností nákladu do 1,6t (dodávky L3 H2-  d 3,73 v 1,82 š 1,75 objem 13m3) 

osobní přepravu do 4 osob nad 100km (my řídíme, vy relaxujete) a stěhování. To vše po celé Praze, ČR a EU. 

 We speak English. 

 Náklad je pojištěn na 500 000,- (území Evropa) 

 U našich cen nenajdete žádné ALE. Jsou pevné a bez skrytých podmínek! 

 Expresní autodoprava + 25%  NON-STOP 

 Jsme plátci DPH. 

Ceník nákladní dopravy po Praze 

Vůz Cena Kč/hod. Cena zahrnuje 

Renault Master  
nosnost nákladu do 1,6t 

537,-/hod. bez DPH  
650,-/hod. vč. DPH 

Dopravu a základní 
manipulaci s nákladem. 

 

 Minimální cena zakázky je 1,5 hod.  

 

Ceník nákladní dopravy mimo Prahu a ČR. 

Vůz Cena Kč/km tam i zpět Manipulace a čekání 

Renault Master  
nosnost nákladu do 1,6t 

12,50,-/km bez DPH  
15,-/km vč. DPH 

Manipulace s nákladem a čekání 
91,-/ 15 min. bez DPH   
110,-/ 15 min. vč. DPH   

 

 Cena nezahrnuje mýtné mimo území ČR.  

 Pro dálkové cesty mimo ČR vám rádi vypracujeme individuální cenovou nabídku.  

 Každý další pracovník (stěhování, nakládka, vykládka apod.) 424,-Kč/hod. vč. DPH - 350,-/hod bez DPH.  

 

Ceník osobní individuální dopravy mimo Prahu a ČR nad 100km. 

Vůz Cena Kč/km tam i zpět Čekání a pobyt  
VW Passat variant Highline 4x4  15,- /km vč. DPH 

12,50,-/km bez DPH 

 
Sjednává se individuálně.    

 Cena nezahrnuje mýtné mimo území ČR.  

 Cena zahrnuje vodu a malý snack.  

Ceník osobní individuální dopravy v Praze. 

Vůz Pronájem vozu s řidičem Čekání  
VW Passat variant Highline 4x4 604,- /hod. vč. DPH 

499,-/hod. bez DPH 

 
V ceně.    

 Cena zahrnuje vodu a malý snack. 
 

 

Celkové kilometry nebo čas, se vypočítává z výchozí pozice vozu 

(Praha 10, Malešice) s návratem tamtéž. 

 
Ceník platný od 23.9.2021. 


