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DZINAL s.r.o. jako dopravce neodpovídá za kvalitativní znaky přepravovaného zboží, tudíž neručí za technický 
stav vozu. Jednotlivé kontroly provádí řidič, jehož názor vychází z využití diagnostických nástrojů a dlouholetých 

osobních zkušeností, k zhodnocení průběhu a výsledku kontroly objednatelem. Společnost, poskytuje 
objednateli prostor k posouzení zhodnocení kontroly řidičem a jeho rozhodnutí naložení vozu k přepravě. 

------------------------------------Ceník---------------------------------- 
Přeprava nákladu do 1450 KG      16,- Kč/km 
(Minimální cena přepravy v ČR 2500,- ZAHRANIČÍ 6.000) 

Přeprava náklad nad 1450 KG      18-21,- Kč/Km 
(Minimální cena přepravy v ČR 2500,- ZAHRANIČÍ 6.000) 

Smluvní cena přepravy      Individuálně  
 
Poskytnutí manipulačních SPZ (platnost 10 dní)    1000,- Kč 
 
Zapůjčení manipulačních SPZ za každých dalších 24h   700,- Kč/den 
 
Zajištění dokumentárních činnosti (STK, DOVOZ, Registrace)  1800,- Kč 
(STK, Emise, Dovozová evidence, zajištění COC ÚČTOVÁNO dle poskytovatelů) 

 
Vyhledávání vozu       3000,- Kč 
 
Zprostředkování směny depozitu na měnu transakce (hotovost) 500 Kč + 0,02 Kč 
(poplatek za výběr zdrojů v hotovosti a náklady s vyzvednutím zdrojů v hotovosti pokud jsou požadavkem objednatele) 

Zajištění vrácení depozitu na DPH s koupi vozu – kontrola dokladu 1500,-Kč 
 
Použití diagnostických nástrojů při kontrole vozidla (zápis. PDF) 1500,- Kč 
 
Zajištění výpisu CEBIA (PDF)     450,- Kč 
 
Zajištění komunikace s odesilatelem/prodávajícím  1000,- Kč 
(Anglicky, Německy, Rusky, Španělsky, Serbochorvatsky, jiné) 

 
Succes Fee       20% 
(vykomunikování výhodnější slevy nad rámec odsouhlaseného klientem) 

 
Balíček ECONOMY 
Klient si vůz (vozy) vyhledává sám, nám 
pošle finální výběr například tří 
nejzajímavějších v podobě odkazů. My se 
spojíme s prodávajícími a zjistíme 
maximální množství informací. 
prověřujeme historii formou CEBIE na 
případné pojistné události, a pokud 
existují záznamy, pak dotazem do 
autorizovaných servisů (tato služba je 
však nadrámec za úplatu).Dovozovou 
technickou kontrolu a přihlášení vozu si 
klient zařizuje sám.  
CENA je 3000,- + cena najetých KM                                 

Storno objednávky - Pro zrušení nebo 
změnu termínu, nás prosím kontaktujte 
min 48h předem. V případě, že zrušení 
termínu nese sebou náklady za 
dopravcem budete povinni tyto náklady 
uhradit a to do 3 dnů od vyzváni 
dopravcem.                                              

 
 
 
 

Balíček STANDARD 
Vyhledání vozu NÁMI dle kritérií klienta. 
Klient specifikuje co nejpřesnější 
požadavky na kupovaný vůz. Náš tým 
následně zašle nabídku přibližně 5-10 
vozidel, které nejlépe odpovídají 
zadaným kritériím. U užšího výběru 
následně prověřujeme historii formou 
CEBIE na případné pojistné události, a 
pokud existují záznamy, pak dotazem do 
autorizovaných servisů (tato služba je 
však nadrámec za úplatu). Vůz po dovozu 
do ČR prochází dovozovou technickou 
prohlídkou a klientovi je předáván s 
českými doklady a SPZ. CENA je 9000,- + 
cena najetých KM                                 

Storno objednávky - Pro zrušení nebo 
změnu termínu, nás prosím kontaktujte 
min 48h předem. V případě, že zrušení 
termínu nese sebou náklady za 
dopravcem budete povinni tyto náklady 
uhradit a to do 3 dnů od vyzváni 
dopravcem. 

 
 

Balíček ALL INCLUSIVE 
Zákazník má představu o ceně, typu 
vozidla a kilometrech, ale nemá čas se 
zabývat recenzemi jednotlivých modelů 
a motorizací. Zpracujeme obsáhlou 
nabídku včetně popisu výhod či nevýhod 
jednotlivých modelů. Z užšího výběru 
prověříme konkrétní vozy a připravíme 
vůz k předání včetně předprodejní 
servisní prohlídky. CENA je 19.999,- + 
cena najetých KM     

Storno objednávky - Pro zrušení nebo 
změnu termínu, nás prosím kontaktujte 
min 48h předem. V případě, že zrušení 
termínu nese sebou náklady za 
dopravcem budete povinni tyto náklady 
uhradit a to do 3 dnů od vyzváni 
dopravcem. 
 
*** veškeré ceny jsou uvedené bez DPH 
Výsledná cena dopravy je konečná, výjimečně po 
dohodě s objednatelem mohou být brány v potaz 
specifické situace přepravy (poplatky za použití 
dálnic, mostů, délky nakládky/vykládky) tzn., 
nezávisí jen na celkově ujeté vzdálenosti. Základní 
cena dopravy zahrnuje pojištění. 


