
platný od : 01.05.2023

1 2 3 4 5 6

jízda v Kč/km

tam a zpět tam a zpět pro prvních km Kč/hod minuty zdarma

do 50 22,00 20,00 20 350,00 2

do 75 20,00 18,00 25 325,00 5

do 100 19,00 16,00 30 300,00 10

do 250 16,00 12,00 50 250,00 20

do 400 14,00 10,00 80 200,00 60

do 800 13,00 9,50 150 180,00 90

do 1000 13,00 9,00 150 180,00 120

nad 1000 13,00 9,00 200 160,00 180

vysvětlivky:

1 denní limit ujetých km ( bez přístavného a odstavného )

2 sazba za ujeté km v součtu z počátku do cíle cesty a zpět

3,4 sazba za ujeté km v součtu ze stanoviště vozidla ( Březolupy ) do počátku cesty a zpět a to pro km 

uvedené ve sl. 4, za km nad počet uvedený ve sl.4 se uplatňuje sazba sl.2

5 sazba za hodinu čekání ( počításe po minutách )

6 minuty určené čekání, nástup a výstup, nakládání a skládání zdarma 

V ceně není zahrnuto 21% DPH a ostatní poplatky jako je parkovné, mítné, diety řidiče ( nad 10 hodin ) apod.

Při dopravě do nebo ze zahraničí v rámci EU ( např. letiště Vídeň, Bratislava, ... ) se DPH neuplatňuje !!!

V ceně je mimo jiné zahrnuto pojištění sedadel cestujících a dálniční poplatky v rámci ČR.

Při opakované spolupráci možnost množstevních slev

objednávky, kontakt, informace :

Ing.Petr Kukla

Březolupy 387

687 13

tel +420 602 343 293 / 774 343 293

kkdat@kkdat.cz, kukla@kkdat.cz

http://www.kkdat.cz

nezpoplatněné přestávky v jízdě :

1 přestávky řidiče uvedené v následující tabulce a bezpečnostní přestávky v souladu 

se smlouvou o bezpečnostních přestávkách řidičů

2 zásahy vyšší moci ( zácpy, přírodní kalamity, a pod )

doba jízdy v hod 2 3 4 5 6

přestávka v min až 10 5 10 5 10

a dále každou hodinu 10 minut, max. doba řízení 10 hodin, poté min 8 hodin přestávka.

Jízdu nad 10 hodin řízení lze řešit druhým řidičem + max 6 cestujících s příplatkem 

1,- Kč bez DPH na každý km jízdy  a na čekání +75% z dané sazby.

ceník pro přepravu max. 8 osob vozem Ford Transit ( 8+1)

km/den

přístavné+odstavné v Kč/km čekání, nakládání, skládání

mailto:kkdat@kkdat.cz
http://www.kkdat.cz/

