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CENÍK SLUŽEB
Ceník služeb poskytovaných v rámci operativního leasingu vozidel (nebo též jen „Ceník služeb“) určuje
cenové podmínky služeb poskytovaných společností LeasePlan Česká republika, s.r.o., (dále jen LP)
a doplňuje Rámcovou smlouvu a Všeobecné podmínky operativního leasingu.

A. Doklady, administrativní a jiné úkony
Zajištění nových registračních značek k vozidlu, včetně změny v Registru silničních vozidel
a změny Osvědčení o registraci vozidla (dále jen ORV) .................................................................... 2 000 Kč
Registrační značky na přání: žádost zakončená přidělením registračních značek..................…….14 000 Kč
Registrační značky na přání: žádost nezakončená přidělením registračních značek……...……..….1 000 Kč
Vystavení 3. registrační značky (např. na nosič kol)
- při předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz)....................................... 1 150 Kč
- bez předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz)………………………… 1 250 Kč
Vystavení speciální RZ pro elektromobily a hybridní vozy (dle legislativy)
- při předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz) a původní RZ ……….…. 600 Kč
- bez předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz) a původní RZ ………….700 Kč
Převod vozu z běžných značek na značky pro elektromobily a hybridní vozy (dle legislativy)
- při předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz).......................................... 600 Kč
- bez předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz) ........................................ 700 Kč
Vystavení nového ORV část II (tzv. velký technický průkaz)
- při předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz).......................................... 500 Kč
- bez předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz)…………………………… 600 Kč
Vystavení nového ORV část I. (tzv. malý technický průkaz) ................................................................. 750 Kč
Zápis nebo výmaz doplňku, či úpravy vozidla v ORV (tažné zařízení, výstražné osvětlení, LPG)
- při předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz)....................................... 1 250 Kč
- bez předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz) ..................................... 1 350 Kč
Zápis změny barvy vozidla – nový ORV
- při předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz).......................................... 450 Kč
- bez předložení původního ORV část I. (tzv. malý technický průkaz) ........................................ 550 Kč
Vyzvednutí zadrženého ORV při dopravní nehodě – služba vyzvednutí na inspektorátu……………...400 Kč
Zajištění elektronické dálniční známky pro ČR (neobsahuje cenu dálniční známky)….. ………….…..250 Kč
Zajištění zahraniční elektronické dálniční známky (neobsahuje cenu zahraniční dálniční známky)….300 Kč
Zajištění ekologické plakety k vozidlu pro vjezd do emisní zóny (neobsahuje cenu emisní plakety):
- Standard do 3 pracovních dnů................................................................................................... 500 Kč
- Expres do 1 pracovního dne ................................................................................................... 1 000 Kč
Emisní plaketa ....................................................................................................................................... 300 Kč
Vystavení úředně ověřené Plné moci k užívání vozidla ........................................................................ 500 Kč
Administrativní poplatek za každý jednotlivý případ poskytnutí součinnosti příslušným státním
orgánům (zejména policii) v souvislosti s provozováním vozidla:
- součinnost českým státním orgánům ........................................................................................ 100 Kč
- součinnost zahraničním státním orgánům ................................................................................. 200 Kč
Administrativní poplatky související s RFID čipem pro dobíjení elektromobilů (ČEZ):
- Vystavení a aktivace nového RFID čipu v případě ztráty, odcizení, či poškození .................... 200 Kč
- Poplatek v případě nevrácení RFID čipu ................................................................................... 200 Kč
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Nestandardní administrativní úkony (účtuje se každých započatých 30 minut práce,
na účtování této položky bude klient upozorněn před čerpáním služeb), hodinová sazba ................... 500 Kč
Převod vozidla na jiného nájemce, resp. jiný právní subjekt (cese) ................................................... 7 000 Kč

B. Zprostředkování Technické prohlídky
Zajištění Technické prohlídky (dříve STK) pojízdného vozidla (včetně vyzvednutí ORV a provedení
změn, vyzvednutí vozu v místě nájemce, provedení technické kontroly, vrácení vozu uživateli)
- v rámci ČR vyjma Prahy ......................................................................................................... 1 200 Kč
- v rámci Prahy ............................................................................................................................. 900 Kč
Zajištění Technické prohlídky (dříve STK) po vrácení vozidla na odstavnou plochu z důvodu ukončení
leasingu, pokud nemá vozidlo platnou Technickou prohlídku alespoň 30 dní (včetně
vyzvednutí ORV a provedení změn, vyzvednutí vozu, vrácení vozu na odstavnou plochu).............. 1 500 Kč

C. Silniční asistence a náhradní vozidla
Za každé zajištění využití asistenční služby nad rámec předplaceného asistenčního balíčku
(v ČR i zahraničí) ................................................................................................................................ 1 000 Kč
Poplatek dodavatele k náhradnímu vozidlu: nedotankování, poškození, znečištění,
zpracování pokuty, ztráta dokladů (neobsahuje cenu samotného úkonu) ............................................ 500 Kč
Pokud služba není součástí doplňkové smlouvy:
Za každé zajištění poskytnutí náhradního vozidla .............................................................................. 1 000 Kč
Za každé zajištění využití asistenční služby v ČR .............................................................................. 1 500 Kč
Za každé zajištění využití asistenční služby v zahraničí ..................................................................... 3 000 Kč

D. Přeprava vozidla a odstavná plocha
Podmínky poskytování služeb přepravy vozidel (včetně odtahu vozidla):
-

Služby jsou poskytovány jen pro motorová vozidla do 3,5t celkové hmotnosti
Pojízdné vozidlo bude pro přepravu na odstavnou plochu LP (tzv. přeprava po vlastní ose)
vyzvednuto do 5 pracovních dnů od objednání přepravy
Pro určení ceny za přepravu vozidla na odstavnou plochu v Kč / km je pro určení vzdálenosti
rozhodná vzdálenost mezi umístěním přepravovaného vozidla a odstavné plochy LP
Při koncové destinaci mimo odstavnou plochu je cena dohodou
Při přepravě pojízdného vozidla je spotřebované palivo hrazeno Leasingovým nájemcem
Poskytovatel služby nenese odpovědnost za znečištění exteriéru vozidla v důsledku
povětrnostních podmínek

Vyzvednutí pojízdného vozidla v ČR a jeho přeprava na odstavnou plochu:
V případě vyzvednutí v Praze ................................................................................................................ 800 Kč
V případě vyzvednutí do 200 km......................................................................................................... 1 500 Kč
V případě vyzvednutí nad 200 km....................................................................................................... 3 000 Kč
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Odtah nepojízdného vozidla:
Na odstavnou plochu z Prahy ............................................................................................................. 1 500 Kč
V rámci Hlavního města Prahy (nevztahuje se na odtah vozidla poskytnutý
v rámci silniční asistence) ................................................................................................................... 1 250 Kč
Mimo Prahu v rámci ČR pro vozidla do 1,4 t provozní hmotnosti (nevztahuje se na odtah vozidla
poskytnutý v rámci silniční asistence) ................................................................................................ 16 Kč/km
Mimo Prahu v rámci ČR pro vozidla nad 1,4 t provozní hmotnosti nebo v případě nutnosti použití
hydraulické ruky (nevztahuje se na odtah vozidla poskytnutý v rámci silniční asistence) ................ 22 Kč/km
Vyzvednutí a přeprava pojízdného vozidla:
Mimo ČR (tzv. pick-up servis) .............................................................................................................. 8 Kč/km
Parkování vozidla na odstavné ploše:
Každých započatých 30 dnů ............................................................................................................... 2 500 Kč
V případě vrácení na konci pronájmu a následném prodeji ....................... zahrnuto v ceně pronájmu vozidla
V případě uskutečnění zprostředkování prodeje vozidla ........................................................... není účtováno
Rezervace termínu vrácení vozidla na odstavné ploše
V případě zrušení rezervace v době kratší než 24 hod před dohodnutým termínem…………………..500 Kč
V případě pozdního (tolerance 15 min), nebo nedostavení se v dohodnutém termínu ........................ 900 Kč
V případě přistavení znečištěného vozidla ............................................................................................ 500 Kč

E. Nadměrné opotřebení vozidla – dokument „Zpráva o stavu vozidla“
Ceník prací pro účely vyčíslení nadměrného opotřebení vozidla
Klempířské práce ............................................................................................................................ 850 Kč/hod
Lakýrnické práce ............................................................................................................................. 980 Kč/hod
Mechanické práce ........................................................................................................................... 750 Kč/hod
Příprava lakování (poplatek za přípravu jednoho vozidla v případě lakování) ................................... 2 957 Kč
Služby související s vystavením dokumentu „Zpráva o stavu vozidla“
Předprohlídka vozidla (pro zjištění poškození vozidla před ukončením OL) ...................................... 1 220 Kč
Základní cena dokumentu „Zpráva o stavu vozidla“ (při ukončení OL) .............................................. 1 020 Kč
Inspekce SGS pro účely zprostředkování prodeje (vozidlo není majetkem LP) ................................ 1 220 Kč
SGS předávací protokol při vrácení vozidla za účasti inspektora.......................................................... 200 Kč
Cestovné na území Hl. města Prahy .................................................................................................... 500 Kč
Cestovné mimo Prahu ....................................................................................................................... 12 Kč/km
Dodatečná konzultace ........................................................................... 650 Kč za každou započatou hodinu
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F. Služby související s prodejem vozidla a změnou v Registru silničních vozidel
Zprostředkování prodeje vozidla, které není v majetku LP (aukce), které zůstává po celou dobu
v držení vlastníka, včetně zajištění posouzení vlivu nadměrného opotřebení na prodejní cenu
vozidla (nezahrnuje případné cestovní náklady SGS inspektora) ..................................................... 3 000 Kč
Zprostředkování prodeje vozidla, které není v majetku LP (aukce), včetně zajištění posouzení
vlivu nadměrného opotřebení na prodejní cenu vozidla, parkování na odstavné ploše, převzetí
a předání vozidla novému vlastníkovi (součástí služby není změna v Registru silničních vozidel
ani zajištění evidenční kontroly) .......................................................................................................... 7 000 Kč
Poplatek za prodej vozidla v majetku LP zahrnující náklady na prodej nájemcem určenému
kupujícímu, včetně zajištění evidenční kontroly a změny vlastníka v Registru silničních vozidel ...... 7 438 Kč

Všechny ceny v ceníku služeb jsou uvedeny bez DPH. Ke každé ceně bude vždy připočteno DPH
v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v době jejich účtování. Všechny sazby Kč/km
jsou násobeny počtem km na cestu tam i zpět.
Tento ceník služeb poskytovaných v rámci operativního leasingu je platný od 2.11.2021 a je zveřejněn
v zákaznické zóně dostupné prostřednictvím internetové adresy „www.leaseplan.com“.
V Praze, 1.11.2021
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