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CENNÍK SLUŽIEB 
 
Cenník služieb poskytovaných v rámci operatívneho leasingu vozidiel (alebo tiež len „Cenník služieb“) určuje cenové 

podmienky služieb poskytovaných spoločnosťou LeasePlan Slovakia, s.r.o. nad rámec obsahu Rámcovej zmluvy a 

doplňuje ju aj Všeobecné podmienky operatívneho leasingu. 

 

A. Doklady a administratívne úkony 
Zaistenie nových registračných značiek k vozidlu (vrátane zmeny v Osvedčení o registrácii vozidla) 80 EUR 

Vystavenie nového Osvedčenia o registrácii vozidla 60 EUR 

Vystavenie nového Osvedčenia o registrácii vozidla časť I. (tzv. malý technický preukaz) 60 EUR 

Vystavenie Plnej moci k používaniu vozidla nad rámec štandardne poskytovanej autorizácie 20 EUR 

Neštandardné administratívne úkony (účtuje sa každých začatých 30 minút práce, na účtovanie tejto položky 

bude klient upozornený pred čerpaním služieb), hodinová sadzba  

10 EUR 

Administratívny poplatok za každý jednotlivý prípad poskytnutia súčinnosti príslušným štátnym orgánom 

(najmä políciou) v súvislosti s prevádzkou vozidla (pokuty) 

5 EUR 

 

Zaistenie ekologickej plakety k vozidlu pre vjazd do emisnej zóny (neobsahuje cenu emisnej plakety): 

 

Štandard do 3 pracovných dní 10 EUR 

Expres do 1 pracovného dňa 40 EUR 

Emisná plaketa (približná cena) 20 EUR 

 

B. Asistenčné služby a náhradné vozidlá (pokiaľ služba nie je  súčasťou doplnkovej zmluvy) 

Za každé Zaistenie poskytnutia náhradného vozidla 30 EUR 

Za každé Zaistenie využitia asistenčnej služby v SR 85 EUR 

Za každé Zaistenie využitia asistenčnej služby v zahraničí 185 EUR 

 

C. Preprava vozidla a odstavná plocha   

Podmienky poskytovania služieb prepravy vozidiel (vrátane odťahu vozidla): 

 

• Služby sú poskytované len pre motorové vozidlá do 3,5t celkovej  hmotnosti 

• Pojazdné vozidlo bude pre prepravu na odstavnú plochu spoločnosti LeasePlan (tzv. preprava po 

• vlastnej osi) vyzdvihnuté do 5 pracovných dní od objednania prepravy 

• Pre určenie ceny za prepravu vozidla na odstavnú plochu v EUR / km je pre určenie vzdialenosti 

• dôležitá vzdialenosť medzi umiestnením prepravovaného vozidla a odstavnej plochy spoločnosti LeasePlan,  Slovakia 

Auto, s.r.o, Panónska 30, Bratislava 

• Pri preprave pojazdného vozidla je spotrebované palivo hradené Leasingovým nájomcom 

• Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za znečistenie exteriéru vozidla v dôsledku poveternostných podmienok 
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Vyzdvihnutie pojazdného vozidla v SR a jeho preprava na odstavnú plochu: 

 
V prípade vrátenia klientom na konci prenájmu a nasledovnom predaji zahrnuté v cene prenájmu vozidla 

V prípade vyzdvihnutia v Bratislave 25 EUR 

V prípade vyzdvihnutia mimo Bratislavy cena stanovená individuálne 

 

Odťah nepojazdného vozidla 

 
Na odstavnú plochu z Bratislavy 60 EUR 

V rámci SR (nevzťahuje sa na odťah vozidla poskytnutý v rámci cestnej asistencie) 0,80 EUR / km 

 

Vyzdvihnutie a preprava pojazdného vozidla: 

 
V rámci SR (tzv. pick-up servis) tam aj späť 0.66 EUR / km 

Sprostredkovanie STK pojazdného vozidla v rámci celej SR (vyzdvihnutie ORV a vykonanie zmien, 

vyzdvihnutie vozidla v mieste nájomcu, Zaistenie STK, vrátenie vozidla užívateľovi) 

100 EUR 

 

Parkovanie vozidla na odstavnej ploche: 

 
Každých započatých 30 dní 33 EUR 

V prípade vrátenia na konci prenájmu a následnom predaji zahrnuté v cene prenájmu vozidla 

V prípade uskutočnenia sprostredkovania predaja vozidla nie je účtované 

 

D. Predaj a prevod Vozidla 

Prevod vozidla na iného nájomcu, resp. iný právny subjekt v rámci BA 75 EUR 

Zaistenie posúdenia vplyvu nadmerného opotrebenia na predajnú cenu vozidla mimo štandardného 

procesu ukončenia vozidla 

40 EUR 

Sprostredkovanie predaja vozidla, ktoré nie je v majetku spoločnosti LeasePlan (aukcia), ktoré nie je v 

majetku prenajímateľa 

150 EUR 

Sprostredkovanie predaja vozidla zamestnancom po ukončení nájmu 250 EUR 

 

 

Všetky ceny v cenníku služieb sú uvedené bez DPH. 

 

 

Tento CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných v rámci operatívneho leasingu je platný od 1. 6. 2020. 

 

V Bratislave,  30.05.2020 


