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FLEXIPLAN CENÍK SLUŽEB
FlexiPlan ceník služeb poskytovaných v rámci operativního leasingu vozidel (nebo též jen „FlexiPlan
ceník služeb“) určuje cenové podmínky služeb poskytovaných společností LeasePlan Česká
republika, s.r.o. (dále jen LP) a doplňuje Rámcovou smlouvu a Všeobecné podmínky operativního
leasingu.

A. Měsíční nájemné
Kategorie vozidel

1 až 6 (včetně)

Doba užívání v měsících
více než 6 až 12
(včetně)

více než 12

Kategorie A
(např. Škoda Fabia)

10 699 Kč

10 599 Kč

9 099 Kč

Kategorie B
(např. Škoda Octavia)

14 299 Kč

13 899 Kč

13 099 Kč

Kategorie C
(např. Škoda Superb)

20 999 Kč

19 299 Kč

18 399 Kč

B. Obecné informace
1. Nájezd kilometrů ......................................................................................................... není omezen
2. Minimální doba užívání vozidla .......................................................................................... 1 měsíc

Vozidlo bude vybráno společností LP ze stávajícího vozového parku společnosti LP na základě
dostupnosti. LP garantuje, že klientovi poskytne vozidlo v jím zvolené kategorii. Klient nemá možnost
zvolit si značku, model, specifikaci vozidla, nebo maximální již najetý počet kilometrů.

C.

Přeprava vozidla a odstavná plocha

Adresa provozovny
K Sokolovně 217, 104 00 Praha 10

Pracovní doba provozovny
Pracovní dny: 8:00 – 17:00
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Podmínky poskytování služeb přepravy vozidel (včetně odtahu vozidla):
•
•
•
•
•

Služby jsou poskytovány jen pro motorová vozidla do 3,5t celkové hmotnosti
Pojízdné vozidlo bude pro přepravu na odstavnou plochu LP (tzv. přeprava po vlastní ose)
vyzvednuto do 5 pracovních dnů od objednání přepravy
Pro určení ceny za přepravu vozidla na odstavnou plochu v Kč/ km je pro určení vzdálenosti
rozhodná vzdálenost mezi umístěním přepravovaného vozidla a odstavné plochy LP.
Při přepravě pojízdného vozidla je spotřebované palivo hrazeno Klientem
Poskytovatel služby nenese odpovědnost za znečištění exteriéru vozidla v důsledku
povětrnostních podmínek

Předání a vyzvednutí a přeprava pojízdného vozidla:
V Praze .....................................................................................................................v ceně měsíční splátky
Mimo Prahu, v rámci ČR (tzv. pick-up servis) ................................................... fixně 1 200 Kč + 12 Kč/km
Čekání na klienta (zdarma 30 minut) ........................................ 100 Kč / každých dalších 30 minut čekání
Dotankování paliva do vozidla
Poplatek za provedení dotankování při vracení vozidla (pokud bude množství paliva menší než při
předání vozidla Klientovi) .................................................................................................................. 150 Kč
Cena dotankovaného množství paliva do plné nádrže .........................................dle aktuálních cen paliva

Všechny ceny v ceníku služeb jsou uvedeny bez DPH.
Tento FlexiPlan ceník služeb poskytovaných v rámci operativního leasingu je platný od 5. 8. 2020 a je
zveřejněn v zákaznické zóně dostupné prostřednictvím internetové adresy „www.leaseplan.com“.
Tento FlexiPlan ceník nahrazuje jakýkoliv dříve vydaný a publikovaný FlexiPlan ceník.
V Praze, 5. 8. 2020
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