
MOBILITA

ZVÝHODNENÝ CENNÍK PRENÁJMU NÁHRADNÉHO VOZIDLA
Kategórie vozidiel

RENAULT 
NISSAN
JAGUAR LAND ROVER
VOLVO

15 €
20 €
32 €
32 €

18 €
24 €
38,40 €
38,40 €

30 €
35 €
75 €
75 €

36 €
42 €
90 €
90 €

Špeciálna cena za 1.deň**
Obmedzenie počtu km*

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Štandardná cena***
Obmedzenie počtu km*

**Špeciálna cena platí pre zákazníkov s otvorenou zákazkou v servise na prvý deň, ktorí majú vozidlo zapožičané v čase od 8:00 do 16:00
Cena zahŕňa havarijné poistenie (spoluúčasť 400€) a povinné zmluvné poistenie platné v Európe, sezónne pneumatiky, diaľničnú známku SK.
*V prípade najazdenia viac ako 100 km je cena za km nad limit 0,40 € bez DPH a 0,48 € s DPH.
PHM hradí zákazník. Poplatok za PHM: 0,13 € bez DPH/km, 0,16 € s DPH/km.
Špeciálna cena platí od 1.10.2019 do odvolania. Počet vozidiel pre zapožičanie za zvýhodnenú cenu je obmedzený. Zmena ceny vyhradená.
Špeciálna cena platí po schválení oprávnenou osobou.
***Cena prenájmu na ďalšie dni je kalkulovaná podľa Štandardného cenníka prenájmu náhradného vozidla a platí pre zákazníkov ***Cena prenájmu na ďalšie dni je kalkulovaná podľa Štandardného cenníka prenájmu náhradného vozidla a platí pre zákazníkov 
s otvorenou zákazkou na opravu vozidla.

MOBILITA musí byť vždy plánovaná servisným poradcom 48 hodín pred začatím služby.
O dostupnosti a zapožičaní náhradného vozidla sa informujte hneď pri objednaní do servisu 

Služby mobility pre zákazníkov firmy AUTOŠTYL, a.s., zabezpečuje externá zmluvná firma FREM, s.r.o. 

Odvoz a dovoz zákazníka v rámci Trenčína
Odvoz zo servisu a po vykonaní opravy vozidla dovoz do servisu 
(taxikom alebo zamestnancom AUTOŠTYL, a.s.)
Čakaciu dobu uvedenej služby negarantujeme.

BEZPLATNE
Pondelok až piatok od 8:00 do 16:30

Odvoz a dovoz vozidla v rámci Trenčína
Odvoz vozidla do servisu a následne po servise dovoz vozidla ku 
zákazníkovi.

10 € bez DPH a 12 € s DPH

Odvoz a dovoz vozidla do 30km
Odvoz vozidla do servisu a následne po servise dovoz vozidla ku 
zákazníkovi.

30 € bez DPH a 36€ s DPH 

Odvoz a dovoz vozidla do 130km
Odvoz vozidla do servisu a následne po servise dovoz vozidla ku 
zákazníkovi.

75 € bez DPH a 90 € s DPH

Odvoz a dovoz vozidla nad 130km                              
Odvoz vozidla do servisu a následne po servise dovoz vozidla ku 
zákazníkovi. 

0,65 € bez DPH / km a 0,78 € s DPH / km

PICK-UP SERVICE: Odvoz a dovoz vozidla v kombinácii 
s pristavením náhradného vozidla
Zákazníkovi pristavíme náhradné vozidlo a zároveň prevezmeme od 
zákazníka jeho vozidlo na servis. Po servise privezieme vozidlo k 
zákazníkovi a prevezmeme od zákazníka náhradné vozidlo.

Cena podľa km odvozu a dovozu, tak ako je uvedené vyššie
+

cena za zapožičanie náhradného vozidla v zmysle 
štandardného cenníka AUTOŠTYL, a.s.

Služba mobility Cena za službu


