share car&bike - zdieľané autá a bicykle v jednom
Tarify
Autá
Cena za 1 kilometer
Cena za 1 hodinu
Cena za 24 hodín
Bicykle
Cena za 1 hodnu

0,36 eur / km
2,40 eur / hodina
31,20 eur / deň

0,80 eur / hod

Zvýhodnené balíky car&bike
SHARE 9
Cena za 1 kilometer - autá
Cena za 1 hodinu - autá
Cena za 24 hodín - autá
Cena za 1 hodinu - bicykle

0,30
2,10
27,30
0,80

eur / km
eur / hodina
eur / deň
eur / hodina

SHARE 20
Cena za 1 kilometer - autá
Cena za 1 hodinu - autá
Cena za 24 hodín - autá
Cena za 1 hodinu - bicykle

0,27
2,00
26,00
0,80

eur / km
eur / hodina
eur / deň
eur / hodina

SHARE 54
Cena za 1 kilometer - autá
Cena za 1 hodinu - autá
Cena za 24 hodín - autá
Cena za 1 hodinu - bicykle

0,18
1,90
24,70
0,70

eur / km
eur / hodina
eur / deň
eur / hodina

Registrácia
Vratná záloha - Depozit
150,00 eur
Depozit slúži ako záloha v prípade poškodenia alebo nadmerného znečistenia vozidla.
Pri ukončení zmluvy bude Depozit vrátený.

Poistenie a spoluúčasť
Štandardné poistenie
Spoluúčasť pri spôsobení škody

0,00 eur / mesiac
20,00 % z celkovej škody, minmálne 165 eur

Nadštandardné poistenie
Spoluúčasť pri spôsobení škody
Maximálna spoluúčasť

5,00 eur/mesiac
5,00 % z celkovej škody, minimálne 165 eur
10,00 % z hodnoty auta

Doplnkové služby
Nosič na bicykle
Strešný nosič

Prosím kontaktujte nás
Prosím kontaktujte nás

Ostatné služby
Vydanie prvej čipovej karty
Vydanie druhej čipovej karty alebo
ako náhrada za stratenú

0,00 eur /karta
4,00 eur / karta

Sankcie
Sankcia za nevrátenie Vozidla po uplynutí
doby rezervácie.
Sankcia za vrátenie vozidla mimo vyznačenej
parkovacej zóny
Sankcia za znečistené Vozidlo
Sankcia za fajčenie vo Vozidle

10,00 eur / hodina
15,00 eur
30,00
100,00

share bike - zdieľané bicykle
Tarify
Bicykle
Cena za 1 hodinu

1,00 eur / hodina

Registrácia
Registračný poplatok

1,00 eur / registrácia

Sankcie
Sankcia za nevrátenie bicykla po uplynutí
doby rezervácie.
Sankcia za vrátenie bicykla mimo vyznačenej
parkovacej zóny
Sankcia za poškodenie bicykla

10,00 eur / hodina
15,00 eur
70,00 eur

Ostatné poplatky a časové údaje
Dĺžka účtovného obdobia
kalendárny mesiac
Doba splatnosti faktúr
14 dní
Odoslanie prvej upomienky
nezaplatenej faktúry po 4 dňoch po termíne
0,00
splatnosti
Odoslanie druhej upomienky
nezaplatenej faktúry po 14 dňoch po termíne
splatnosti.
Druhá upomienka v tej istej veci je v zmysle
40,00
zákona č. 513/1991 Z.z. § 369 Obchodného
zákonníka
Zablokovanie užívateľského účtu.

Cenník platný od 1. 6. 2020
Ceny v eurách vrátane DPH

