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Kompletní ceník asistenční služby 

V případě využití služeb nad rámec bezplatného servisu 

 Služby pro vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti  cena  

  příjezd a odjezd silniční služby - 1 km                16,00 Kč  

  práce mechanika po-pá od 07:00 do 19:00               230,00 Kč  

Silniční za každých započatých 30 min. (max. 2 hodiny)     

služba práce mechanika po-pá od 19:00 do 07:00, víkendy,               280,00 Kč  

  Svátky, za každých započatých 30 min.   

  1 km jízdy s přepravovaným vozidlem do 2 t                 18,00 Kč  

  1 km jízdy s přívěsem (odtah 2 vozidel / obě á do 2t)                  23,00 Kč  

  1 km jízdy s vozidlem od 2t do 3,5t                  21,00 Kč  

  
1 km jízdy s přívěsem (odtah 2 vozidel / obě á od 2,5t do 

3,5t)  
               26,00 Kč  

  1 km jízdy odtahového vozidla v obcích nad 100 000 obyvatel                 2,00 Kč  

Odtahová příplatek (průběh celého zásahu je proveden v obci)  příplatek  

služba  naložení a složení vozidla po-pá od 07:00do 19:00hod              245,00 Kč  

  
naložení a složení vozidla po-pá od 19:00do 07:00 

hod+víkendy+svátky 
             355,00 Kč  

  
naložení a složení havarovaného vozidla po-pá od 07:00 do 

19:00hod 
             345,00 Kč  

  
naložení a složení havarovaného vozidla po-pá od 19:do 

07:hod + vík. 
             455,00 Kč  

  příplatek za použití hydraulické ruky            1 050,00 Kč  

  vyproštění (navrácení vozidla zpět na komunikaci)               480,00 Kč  

  
příplatek za spolujízdu osob mimo řidiče odtahovaného 

vozu/km   
                2,00 Kč  
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paušál v obcích nad 100 000 obyvatel (včetně naložení a 

složení)  
          1 300,00 Kč  

  odsouhlasená odůvodněná čekací doba vyvolaná potřebou              180,00 Kč  

  zákazníka (vyšetřování Policií) za každou hodinu    

  uskladnění a ostraha vozidla za každých započatých 24 hod.               120,00 Kč  

  volná plocha    

Ostatní služby  uskladnění a ostraha vozidla za každých započatých 24 hod.               180,00 Kč  

  Krytá plocha    

  
doprava náhradního řidiče, nebo transport osob z místa 

zásahu 
               15,00 Kč  

  jiným než odtahovým vozidlem   

  práce při otevření vozidla speciálními přípravky               650,00 Kč  

  
fotodokumentace - elektronicky (mobil.tel., digi.foto.) á 1 

snímek  
               10,00 Kč  

      

  Služby pro vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti  cena  

  příjez a odjezd pojízdné dílny - 1 km                 22,00 Kč  

Silniční práce mechanika po-pá od 07:00 do 19:00 hod.              400,00 Kč  

služba za každých započatých 30 min.(max. 2 hodiny)     

  práce mechanika po-pá od 19:00 do 07:00 hod. víkendy,               500,00 Kč  

  Svátky, za každých započatých 30 min.   

  1 km jízdy pro vozidlo do 6 t - prázdné km                  30,00 Kč  

  1 km jízdy s přepravovaným vozidlem do 6 t                 33,00 Kč  

  1 km jízdy pro vozidlo nad 6 t - prázdné km                  48,00 Kč  

Odtahová 1 km jízdy s přepravovaným vozidlem nad 6 t                 55,00 Kč  

služba 
1 km jízdy odtahového vozidla v obcích nad 100.000 

obyvatel 
                4,00 Kč  
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  příplatek (průběh celého zásahu je proveden v obci)   

  
zajištění vozidla k transportu/1 hod. po-pá od 07:00 vdo 

19:00 hod 
          1 400,00 Kč  

  
zajištění vozidla k transportu/1 hod. po-pá od 19:do 07: hod 

+ vík.+svát. 
          1 500,00 Kč  

  vyproštění za použití jeřábu   individuálně   

  uskladnění a ostraha vozidla za každých započatých 24 hod.               400,00 Kč  

  volná plocha    

Ostatní služby  uskladnění a ostraha vozidla za každých započatých 24 hod.               500,00 Kč  

  Krytá plocha    

  odsouhlasená odůvodněná čekací doba vyvolaná potřebou              200,00 Kč  

  zákazníka (vyšetřování Policií) za každých započatých 30 min.    

Poplatek  
poplatek za dispečink pro zákazníky bez předplacených 

služeb  
             300,00 Kč  

Mýtné náklady se účtují na ADA   

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.  

   

  

 

 

  

  

  

  

 


