s.r.o.
Brno-Černovice, IČO 27713369, DIČ CZ27713369
tel.: +420 608 745 897, e-mail: firma@adrit.cz, www.adrit.cz
Ceník pronájmu jeřábů a vozidel č. 20200320 platný od 20.3.2020
1)

ceník

PRONÁJEM

AUTOJEŘÁBY

Cena pronájmu se stanovuje dle počtu hodin pronájmu. Ten musí být
souvislý, ve dnech po sobě následujících, s minimální dobou
pronájmu 7 hod v jednom dni.
zvýhodněná cena (po slevě)

PŘESUN

CELKOVÁ
MINIMÁLNÍ
CENA

tam, zpět i přejezdy

základní cena

nad 5 dní

2. až 5. den
[Kč/hod]

[Kč/hod]

AD 080

smluvně

720,-

760,-

500,-/hod + 18,-/km

35,-

1.800,-

AD 20

smluvně

860,-

900,-

600,-/hod + 20,-/km

45,-

2.500,-

s vyšší nosností



Smluvně dohodou

výsledná cena = přesun + doba pronájmu + mýtné
fakturuje se každá započatá hodina pronájmu

VOZIDLA

zvýhodněná cena
(po slevě)

základní cena

od 120 km
v jednom dni

do 120 km
v jednom dni

LIAZ 7,8t s
HR

HODINOVÁ SAZBA
bez účtování km a bez používání HR,
při používání HR + 320,- Kč/hod jejího používání

POUŽITÍ
HYDRAULICKÉ Cena pronájmu se stanovuje dle počtu hodin pronájmu.
RUKY
Ten musí být souvislý, ve dnech po sobě následujících, s
minimální dobou pronájmu 8 hod v jednom dni.
zvýhodněná cena (po slevě)

Nakládka
Nakládka
Přesun / vykládka Přesun / vykládka
[Kč/km] / čekání [Kč/km] / čekání
[Kč/hod]
[Kč/hod]






mimo
město
[Kč/km]

(pronájem + přesun)
[Kč]

ve městě
je součtem hodinové
sazby a doplatku za km

30,-

440,-

32,-

500,-

základní cena

[Kč/hod]

nad 5 dní
[Kč/hod]

2. až 5. den
[Kč/hod]

[Kč/hod]

320,-

smluvně

670,-

700,-

CELKOVÁ
MINIMÁLNÍ
CENA
[Kč]

2.000,-

výsledná cena (1) = přesun + nak./vyk./ček. + použití HR + mýtné
výsledná cena (2) = Hodinová sazba + použití HR + mýtné.
o způsobu výpočtu (1) nebo (2) rozhoduje pronajímatel.
fakturuje se každá započatá hodina nakládky/vykládky/čekání/pronájmu/použití HR

Ostatní:

očištění autojeřábu nebo vozidla, znečištěného vlivem podmínek stavby, zajistí vlastními silami a na své náklady objednavatel nebo jím pověřená
osoba

nastane-li vlivem podmínek stavby znečištění autojeřábu nebo vozidla, které povede k následnému znečištění komunikace, přebírá uživatel za toto
veškerou hmotnou i morální odpovědnost a uhradí mytí vozidla v ceně 1.500,-Kč/hod

cena za práce v době od 18:00 do 7:00, ve svátky a víkendech se navyšuje o 25 %, není-li předem smluvně dohodnuto jinak

zapůjčení vidlí na euro palety: 500,- Kč / den, pouze na vyžádání předem, dopravu zajistí objednatel

vazačské práce: 400,- Kč/hod (od vyjetí do návratu vazače) / nad rámec práce řidiče/jeřábníka: 100,-Kč za úkon

konzultace a poradenství při jeřábnických a vazačských pracích: 100,- Kč/15 min + cestovné 15,- Kč/km

vyproštění zapadeného vozidla, vlivem podmínek stavby / příjezdu na stavbu nebo místo určení, zajistí na vlastní náklady objednavatel. Částka bude
připočtena k výsledné ceně

poškození / ztracení zapůjčeného vázacího prostředku, dle jeho druhu: 200,- až 10.000,- Kč
2) Platnost ceníku
a) pro splatnost 14 dní od vystavení faktury, není-li předem odsouhlaseno jinak
b) ceny pronájmu a případné slevy jsou platné po obdržení písemné objednávky (předtisk získáte na www.adrit.cz), za podmínky dodržení vzájemně
odsouhlasené doby splatnosti. Slevy se nesčítají. U faktur v prodlení, si vyhrazujeme právo slevy zrušit a následně vyfakturovat.
3) Ostatní ujednání

Objednavatel má za povinnost v místě manipulace s břemenem zajistit odpovědnou osobu a vazače

veškeré ceny jsou smluvní, jsou uvedeny v Kč a bez DPH

pronájem autojeřábu a použití HR se řídí ČSN 12-480.1

při zvýšení provozních nákladů si vyhrazujeme právo na jednostranné navýšení cen i bez souhlasu pronajímatele

tento ceník je nedílnou součástí objednávky – smlouvy

po dohodě akceptujeme platbu v OneCoin

V ………………………………………. dne ……………………

………………………………………..
za ADRIT s.r.o.

……………………………………….
Objednatel

