
Chcete si pořídit spolehlivý vůz pro rodinu nebo 
podnikání, ale nejste si jisti výběrem či Vašimi 
fi nančními možnostmi?

Pronajměte si některý z našich 
výjimečných a dostupných vozů 

Vyberte si u nás auto i Vy



Proč si pronajmout vůz z prodejní sítě Auto Place ?Proč si pronajmout vůz 

Smyslem dlouhodobého pronájmu vozu od AUTO 
PLACE  je nabídnout právnické nebo fyzické osobě 
užívání dostupného, spolehlivého, pravidelně 
servisovaného vozu, který bude vyhovovat Vašim 
představám. 

Nabízíme Vám vozy spolehlivě zvládající rodinné 
cestování nebo manažerské vozy business cars, které 
dodají styl Vašemu podnikání, ale vybírat můžete 
i z vozů ekonomické třídy.

A jak takový pronájem vypadá v praxi?

  Vozidlo budete mít po dobu uvedenou ve smlouvě 
(12–36 měsíců) ve svém vlastnictví.

  Po ukončení platnosti smlouvy máte možnost vůz 
vrátit, nebo smlouvu prodloužit.

V případě budoucího zájmu 
o odkoupení vozu Vám snížíme cenu 

až o 50 % již uhrazených splátek

Pokud se sžijete se svým novým vozem natolik, že se 
rozhodnete vůz od nás odkoupit, vyjdeme Vám
maximálně vstříc a vozidlo Vám odprodáme za 
zvýhodněných podmínek. Prodejní cenu, která byla 
platná v den podpisu nájemní smlouvy Vám snížíme až 
o 50 % již uhrazených splátek a zohledníme také dobu 
nájmu. 

Ale to není vše! Pokud se rozhodnete financovat 
odkoupení vozu formou úvěru, získáte od nás další 
významný finanční bonus!

Měsíční splátka zahrnuje 
zejména: 

  Limit ujetých kilometrů za jeden měsíc ve výši max. 
2 200 km. Nad rámec tohoto limitu se nájemci 
doúčtuje nákladová položka 1,90 Kč/km bez DPH

  Pronájem vozu
  Odvoz vozidla na servis, pneuservis a opravy
  Pravidelný servis
  Náhradní díly originální kvality
  Letní/zimní pneumatiky
  Navigaci (není-li ve voze již umístěna)
  Havarijní pojištění pro ČR
  Zákonné pojištění pro ČR
  Zelenou kartu po EU
  Vyřízení pojistné události u pojišťovny.

  

Poskytujeme nejvýhodnější 
ceny dlouhodobých pronájmů 
v České republice   

kompletní nabídka vozů na www.autoplace.cz

Možné slevy z ceny vozu dle doby nájmu

12 měs.        24 měs.        36 měs.

doba pronájmu v měsících
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  Jednání s policií ČR v případě škody
  Náhradní vůz při nehodě z cizí viny
  Dálniční známku pro ČR
  Silniční daň pro ČR
  NONSTOP asistenční službu po ČR a EU
  Amortizaci vozu
  Registraci vozu na DI
  Vedení administrativy vozu

Co pravidelná měsíční splátka 
nezahrnuje: 

  Pohonné hmoty
  Spoluúčast při nehodě z vlastní viny  (10 % z celkové 
škody, minimálně však 10 000 Kč)

  Náhradní vůz při nehodě z vlastní viny
  Mytí vozu a drobnou údržbu

Výhody, služby, garance

  Žádné poplatky při uzavření smlouvy.
  Garantujeme stejnou výši splátky po dobu 
účinnosti smlouvy bez ohledu na inflaci. 

  Je zajištěna Vaše mobilita.
  Pronájem zahrnuje i servisní služby, zajišťujeme výborný 
technický stav vozidel, pravidelný servis, opravy 
a údržbu v autorizovaném servisu AUTO PLACE

  Opravy a údržbu v autorizovaném servisu AUTO 
PLACE.

  Zajišťujeme odtah nepojízdného vozu a zapůjčení 
náhradního vozu.

  Při nezaviněné havárii odtah a náhradní vozidlo 
zdarma za úhradu pronájmu ze zákonného pojištění.

  Zajišťujeme pravidelné prohlídky STK a emisní 
kontroly vozidel.

  V případě poruchy nebo nehody vozu Vám bude 
k dispozici nonstop asistenční služba.

  Personální, finanční a časové úspory při zajištění 
spolehlivého chodu Vašeho autoparku.

  Při krádeži nebo havárii vozu nemáte žádné finanční 
a časové ztráty, nemáte rizika výše plnění pojišťovny.

  Veškerá Vaše administrativa spočívá v proplacení 
nájemních splátek, které jsou odpočitatelnou 
položkou od základu daně z příjmu, dále pak z každé 
splátky uplatníte odpočet DPH.

  Pravidelnými měsíčními platbami stabilizujete váš 
cash-flow.

  Vyhnete se „mrtvému kapitálu“ vázanému 
v koupeném vozu, Vaši peněžní hotovost použijete 
jinde.

  Na vůz je možné po dohodě umístit Vaši reklamu.

kompletní nabídka vozů na www.autoplace.cz



Jak získat vůz do dlouhodobého pronájmu? 
  Kontaktujte nás, společně vybereme vhodný vůz vyhovující Vašim potřebám. 
  Zpracujeme Vám nabídku dlouhodobého nájmu obsahující především celkovou výši měsíční splátky za 
pronájem, která závisí na pořizovací ceně vozu a délce trvání smlouvy; dále obdržíte všeobecné smluvní 
podmínky, abyste se mohli seznámit s podmínkami nájmu.

  Po uzavření leasingové smlouvy obdržíte zálohovou fakturu na splátku nájemného hrazeného předem, jejím 
uhrazením potvrdíte objednávku vozu – tento doklad Vám bude sloužit také jako jistina možných škod.

  Vůz Vám zaregistrujeme na DI PČR a vozidlo pojistíme.
  Obdržíte splátkový kalendář jako daňový doklad na leasingovou splátku předem, další měsíční splátky zajistíte 
nejlépe trvalým příkazem z Vašeho účtu.

  Vůz přistavujete k prohlídce 2x ročně (na podzim a na jaře) nebo po ujetí 10 000 kilometrů.
  Po dobu pravidelného servisu Vám poskytneme náhradní vůz zdarma.
  Po ukončení nájemní smlouvy nám vůz vrátíte a budete si moct pronajmout nový vůz.

Provozovatel  Obchodní značky AUTOPLACE
Rakovnická obchodní společnost s.r.o.
e-mail: centrala@autoplace.cz, www.autoplace.cz


