
 

Položka 

 

Popis úkonu 

CENA v € 

(bez DPH) 

 A.asistenčné služby (cestná technická asistencia)  

A.1 paušálna cena za asistenčné služby do 35 km 42,90 € 

A.2. cena za 1 km jazdy vozidla asistenčnej služby nad 35 km  0,72 € 

 B. odťahové služby pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 2t  

B.1. paušálna cena za odťah vozidla do 35 km  50,60 € 

B.2. cena za 1 km jazdy odťahovacieho vozidla nad 35 km  0,88 € 

B.3. použitie hydraulického ramena ( príplatok )  38,50 € 

B.4. sťažená manipulácia ( príplatok )   22,00 € 

 C. odťahové služby pre vozidlá s celkovou hmotnosťou od 2t do 3,5t  

C.1. paušálna cena za odťah vozidla do 35 km 58,30 € 

C.2. cena za 1 km jazdy odťahovacieho vozidla nad 35 km 0,99 € 

C.3. použitie hydraulického ramena ( príplatok )  49,50 € 

C.4. sťažená manipulácia ( príplatok ) 27,50 € 

 D. ostatné služby pre vozidlá do 3,5t  

D.1. uschovanie vozidla - voľná plocha ( za každých začatých 24 hod.) 6,60 € 

D.2. čas čakania vyvolaný obj. príčinou, napr. zásah hasičov vyšetrovanie 

Políciou SR - každých začatých 30 min.   

11,00 € 

D.3. fotodokumentácia z miesta nehody (mobilný telefón) 6,60 € 

D.4. mýto - skutočné náklady  

 E. odťahové služby pre úžitkové vozidlá do 5t celkovej hmotnosti  

E.1. paušálna cena za odťah s hydraulickými okuliarmi do 35 km  132,00 € 

E.2. cena za 1 km jazdy s hydraulickými okuliarmi nad 35 km  1,10 € 

 F. služby pre vozidlá nad 5t celkovej hmotnosti  

F.1. paušálna cena za asistenčné služby do 35 km 55,00 € 

F.2. cena za 1 km jazdy vozidla asistenčnej služby nad 35 km 0,72 € 

F.3. odťahovací špeciál hodinová sadzba (minimálna sadzba sa účtujú 2 

hodiny)  

132,00 € 

F.4. obsluha špeciálu 1 os. / 1 hod. 19,80 € 

F.5. cena za 1km jazdy odťahovacieho špeciálu  2,20 € 

F.6. uschovanie vozidla - voľná plocha ( za každých začatých 24 hod.)  18,70 € 

F.7. mýto - skutočné náklady  

F.8. sprievodné vozidlo hodinová sadzba 49,50 € 

F.9. 1 km jazdy sprievodného vozidla 0,99 € 

 G. ostatné služby  

G.1. zabezpečenie ubytovania, cestovných lístkov, medického vyšetrenia + 

skutočné náklady 

22,00 € 
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