PŮJČOVNA DODÁVEK A NÁKLADNÍCH VOZIDEL
IVECO DAILY a FIAT DUCATO

(do 3,5 t)
PRONÁJEM 1 – 10 dní

PRONÁJEM 11 – 29 dní

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM

DAILY 35 FURGON

od

1.350,- Kč / den

od

1.205,- Kč / den

od

25.500,- Kč / měs

DAILY 35 VALNÍK S PLACHTOU

od

1.350,- Kč / den

od

1.205,- Kč / den

od

25.500,- Kč / měs

DAILY 35 VALNÍK + HYDR.ČELO

od

1.550,- Kč / den

od

1.300,- Kč / den

od

27.500,- Kč / měs

DAILY 75 VALNÍK + HYDR.ČELO

od

1.750,- Kč / den

od

1.300,- Kč / den

od

32.500,- Kč / měs

FIAT DUCATO 2,3 JTD FURGON

od

1.200,- Kč / den

950,- Kč / den

od

20.700,- Kč / měs

od

Ø limit km: 300 km / den nebo 8.000 km / měsíc ( > 2,70 Kč)

IVECO EUROCARGO

(do 7,5 a do 12 t)
PRONÁJEM 1 – 10 dní

PRONÁJEM 11 – 29 dní

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM

EUROCARGO VALNÍK S PLACHTOU

od

1.890,- Kč / den

od

1.560,- Kč / den

od

35.500,- Kč / měs

EUROCARGO VALNÍK + HYDR.ČELO

od

2.000,- Kč / den

od

1.650,- Kč / den

od

37.500,- Kč / měs

EUROCARGO SKŘÍŇ + HYDR.ČELO

od

2.000,- Kč / den

od

1.650,- Kč / den

od

37.500,- Kč / měs

Ø limit km: 400 km / den nebo 10.000 km / měsíc ( > 3,70 Kč)

TAHAČE A NÁVĚSY

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
PRONÁJEM 1 – 10 dní

LOW DECK

NORMAL

STRALIS EURO 5

od

2.600,- Kč / den

od

45.000,- Kč / měs

od

45.000,- Kč / měs

STRALIS EURO 6

od

2.600,- Kč / den

od

53.000,- Kč / měs

od

52.000,- Kč / měs

od

15.000,- Kč / měs

od

17.000,- Kč / měs

NÁVĚS – VALNÍK S PLACHTOU

o

TANDEMOVÁ SOUPRAVA

o

od

63.000,- Kč / měs

v

Ø limit km: 400 km / den nebo 12.000 km / měsíc ( > 3,70 Kč)
KONTAKT:

PROFI AUTO CZ a.s.
Kolovratská 1367
251 01 Říčany

TELEFON:
+420 602 222 703
+420 602 231 993

E-MAIL:
vavrova@profiautocz.cz
patecky@profiautocz.cz

www.profiautocz.cz

Sazby uvedené v ceníku jsou orientační, skutečná cena se odvíjí od dostupnosti požadovaného vozidla, jeho stáří a výbavě.

o
o
o
o
o
o

V ceně pronájmu vozidla (Full servis) je zahrnuto:
Silniční daň
Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla
Havarijní pojištění – výše spoluúčasti 10 % / min. 10.000,- Kč
Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem v našem
autorizovaném servisu
(http://www.iveco-profiautocz.cz/servis-iveco-praha)
Opravy a servisní práce související s provozem vozidla
Výměna pneumatik z důvodu jejich provozního opotřebení

-

Provozujeme odtahovou službu vozidel do našeho
autorizovaného servisu IVECO, Kolovratská 1367,
Říčany, a to nejen pro naše zákazníky využívajících
služeb „Půjčovny vozidel“.
http://www.iveco-profiautocz.cz/novinky/novinka-non-stop-odtahova-sluzba

V případě poruchy vozidla na cestě v zahraničí zajišťujeme
asistenční služby Assistance Non-stop Evropa.
http://www.iveco.com/czech/servis/pages/poprodejni_sluzby_servis_non_st
op.aspx

Po vzájemné dohodě lze poskytnout náhradní vozidlo.

K zapůjčení vozidla a sjednání nájemního vztahu je potřeba:
Právnická osoba

Odtahová služba

Fyzická osoba

Identifikační údaje společnosti
Podpis oprávněné osoby dle způsobu jednání nebo zplnomocněná
osoba oprávněná jednat za společnost + 2 doklady totožnosti
Složení kauce, která je nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu
nebo použita na úhradu závazků nájemce

-

Identifikační údaje
2 doklady totožnosti
Složení kauce, která je nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu
nebo použita na úhradu závazků nájemce

PROFI AUTO CZ a.s. váš dealer IVECO a FIAT

