
Sazebník poplatků IN LEASE

Poplatky Suma bez DPH v Kč

Platba v hotovosti 750,00

Zvlášní povolení k jízdě 600,00

Povolení k jízdě, ověření notáře 1250,00

Další řidič za den nájmu 250,00

Za každého další řidič a za zacelý nájem při délce větší než 7 dní 1100,00

Letištní poplatek 17%

Přistavení/převzetí vozidla za celý nájem do 20 km 950,00

Přistavení/převzetí vozidla za celý nájem do 50 km 1900,00

Přistavení/převzetí vozidla za celý nájem do 100 km 2500,00

Přistavení/převzetí vozidla za celý nájem do 200 km 4900,00

Přistavení/převzetí vozidla za celý nájem nad 200 km 7350,00

Překročení maximálního měsíčního nájezdu  10 000km (účtované za každých 10 000km) 24500,00

Odevzdání/převzetí vozidla mimo otevírací hodiny (17:00 - 20:00) 1000,00

Odevzdání/převzetí vozidla mimo otevírací hodiny (20:00 - 7:00) 2500,00

Poplatek za odevzdání osobního vozidla na jiné pobočce pronajímatele (podléhá souhlasu pronajímatele) 750,00

Změna parametrů existující rezervace (mimo prodloužení) 250,00

Poplatek za garanci typu vozidla 300,00

Poplatek za odevzdání na nesprávném parkovacím místě pobočky 4000,00

Nepřevzetí předplacené rezervace 50% z předplacené částky

Zrušení předplacené rezervace do 24 hod. před začátkem nájmu 30% z předplacené částky

Povolení k vjezdu do země, kde je vyhlášená karanténa kvůli viru COVID-19 60000,00

Poplatek za přesun pneumatik mimo pronajímatelem určené servisní sítě 400,00

Poplatek za dotankování 500,00

Dotankování /dobití po nájmu- cena za 1l /1 kW 50,00

Poplatek za eko plaketu za den nájmu - dotaz na ekoplaketu jak kupovat proces kolik aut atd. 150,00

Poplatek za vybavení eko plakety -  JEDNORÁZOVÝ 350,00

Poplatek ze ekoplaketu do Německa za celý nájem při délce 7 a víc dní 650,00

Poplatek ze ekoplaketu do Rakouska za celý nájem při délce 7 a víc dní 1250,00

Poplatek ze ekoplaketu do Francie za celý nájem při délce 7 a víc dní 1000,00

Poplatek za poškození ekoplakety 1500,00

Zímní údržba za celý nájem 250,00

Poplatek za příslušenství k vozidlu Suma bez DPH v Kč

Dětská sedačka za den nájmu 250,00

Detská sedačka za celý nájem při délce více než 7 dní 1100,00

Zimní řetězy za celý nájem 350,00

Popruhy na upřipevnění nákladu za den nájmu 100,00

Popruhy na upřipevnění nákladu za celý nájem 300,00

Tažení přívesu za 1 den nájmu 370,00

Tažení přívesu za dobu nájmu při délece 14 a více dnů 1800,00

Střešní nosiče 1000,00

Střešní box 1800,00

Poplateky související s poškozením Suma bez DPH v Kč

Poplatek za administrativní řešení škody na vozidle 1250,00

Neuhrazení poškození při vrácení vozidla na pobočce 750,00

Poškozený polep auta 1500,00

Nedodání záznamu o nehodě Pronajímateli do 24 hod. od ukončení nájmu 12500,00



Nejčastější škody a odhad vyčíslení opravy škody Vyčíslení poškození v Kč bez DPH

Škrábanec na lakované ploše do 5 cm bez proniknutí pod povrch laku 1000,00

Poškození laku (oděrky) na přední části vozidla bez deformace (s vyjímkou skla) 1000,00

Deformace karoserie s průměrem menším než velikost průměru mince 1,-Kč bez poškození barev 2000,00/ks

Poškození na discích/poklicích do 1 cm 1000,00/disk

Díra ve výplni kat. N do velikosti 1,-Kč mince 1500,00

Poškození hrany dveří do 2 cm 1000,00

Jemné škrábance za klikou dveří 1000,00

Jakékoliv povrchové poškození - neproniklé pod povrch laku - nad 50mm - ve vzdálenosti kruhu menšího než 30 cm 3000,00

Poškození laku na zpětném zrcátku anebo klice od dveří 3000,00

Jakékoliv 2 povrchové poškození na 1 díly - neproniknuté pod povrch laku - nad 50mm (5cm) - ve vzdálenosti kruhu 

30 a víc cm 6000,00

Škrábanec proniklý pod povrch laku s průměrem větším než 5mm 6000,00

Deformace větší než mince 1,-Kč bez poškození laku od 5000,00 do 10 000,00

Deformace větší než mince 1,-Kč s poškozením laku spoluúčast

Poškození stříbrné části předního/zadního nárazníku 6000,00

Poškození plastové lišty na užitkovém vozidle 6000,00

Poškození plastové lišty nad blatníkem 6000,00

Poškození dřevěné podlahy na užitkovém vozidle do 10x10cm 5000,00

Poškození dřevěné podlahy na užitkovém vozidle nad 10x10cm 20000,00

Poškození vnitřního blatníku na užitkovém vozidle 10000,00

Lakování 1 dílu u vozidel s 3-vrstvovým perleťovým lakem 10000,00

Zaleštění disku 1500,00

Lakování 1 dílu s dvouvrstvým lakem 8000,00

Poškození/ztráta poklice 1500,00 – 2000,00

Poplatek za natankování nesprávného paliva 6000,00 + dodatečné náklady

Velké poškození nad 3cm spoluúčast

Poškození více dílů, když vzniklo při jedné PU spoluúčast

Prasklé díly spoluúčast

Poškození nárazníku u kategorie N spoluúčast (min. 5000)

Poškození čelního skla (podle typu vozidla) 6000,00 - spoluúčast

Oprava čelního skla zalitím 6000,00

Poškození disku (podle typu vozidla) 5000,00 – spoluúčast

Poškození pneumatiky (podle typu vozidla) 1500,00 – 6000,00

Opravitelný defekt 2000,00

Poškození interiéru

2000,00/ jedno poškození + individuálně v 

závislosti od poškození

Vnitřní výplň posuvných dveří

2000,00/jedno poškození + v případě 

výměny dle aktuálního ceníku originálních 

náhradních dílů dané značky + náklady na 

výměnu

Vnitřní výplň zadních dveří 

2000,00/jedno poškození + v případě 

výměny dle aktuálního ceníku originálních 

náhradních dílů dané značky + náklady na 

výměnu

Další poškození (anténa, stěrače, apod.)

2000,00/jedno poškození + v případě 

výměny dle aktuálního ceníku originálních 

náhradních dílů dané značky + náklady na 

výměnu

Na jakékoliv poškození interiéru se nevztahuje dojednané pojištění. Pokud vznikne poškození v interiéru vozidla, je 

nájemci zodpovědnému za vznik poškození účtovaná skutečná náhrada škody ve výšce ceny díla a servisního 

úkonu. V případě, že suma za opravu jakéhokoliv poškození na vozidle přesáhne sumu 3334€ bude nájemci 

účtovaná spoluúčast ve výšce 15 % ze způsobené škody. Poplatky anebo jakékoliv odhady vyčíslení opravy škody 

jsou zákazníkovi zasílané po řádném skončení nájmu, nepozději do 10 pracovních dní. Výjimku tvoří nepojízdná 

vozidla po dopravní nehodě, které budou do servisu odvezené obratem.

 Seznam nejčastejších poškození vozidla není konečný a IN LEASE si vyhrazuje právo na změnu uvedených sazeb. 

Uvedené sazby představují finanční hodnotu, kterou je potřeba vynaložit na odstraněníznehodnocení, které 

poškozením na vozidle vzniklo. Zároveň,  uvedené sazby představují i finanční ztrátu na hodnotě vozidla 

způsobenou konkrétním poškozením/znehodnocením, na kterou má IN LEASE  nárok i v případě, že sed ané 

poškození/znehodnocení na vozidle nebude opravovat. IN LEASE/AUTO IN si vyhrazuje právo opravit vozidlo v 

termínu, který co nejefektivněji sníží délku intervalu opravy tak, aby vozidlo bylo vyřazené z nabídky co nejkratší 

dobu. Zákazník má právo žádat opravu vozidla bezodkladně po vyčíslení poškození. V takovém případě se 

zákazníkovi účtuje poplatek za stojné ve výšce 70 % hodnoty běžného nájemného po dobu celé délky servisního 

intervalu a vyřazení vozidla z nabídky v důsledku opravy daného poškození.



Při spoluúčasti anebo náhradě škody se DPH (21 %) neuplatňuje.

Jiný typ poplatku Suma bez DPH v KČ

Poplatek za potřebu vykonaní STK na vozidle v souvislosti s poškozením některého z bezpečnostních prvků vozidla 

jako zavešení kol, deformační zóny, systém airbagů, řízení a nebo brzdy 3500,00

Penále za druhou upomínku pro faktru po datumu splatnosti 950,00

Použití paletového vozíkua ve vnitřním prostoru vozidla 2500,00

Nedodržení garančního servisního intervalu předepsaného výrobcem (prekročení o 1 000 km a víc) 12500,00

Nedodržení garančního servisního intervalu předepsaného výrobcem (prekročení o 10 000 km a víc) zůstatková hodnota vozidla

Nereagování na 3. výzvu na přezutí vozidla po 14 dnech od 3. výzvy 2500,00

Stojné pro okamžitou opravu poškození na žádost nájemce (např. pro uplatnění nároků z pojistky nájemce) 2500,00

Administrativní poplatek 650,00

Administrativní poplatek za zpracování pokuty 650,00

Manipulační poplatek 650,00

Nadměrné znečištění exteriéru vozidla (v případě, že vozidlo není možné zkontrolovat při vrácení vozidla) 1500,00

Neodstraněné reklamní polepy 1950,00

Neřízení se výzvou Pronajímatele (nevrácení vozidla, nedostavení se na servis, nezdokumentování poškození) 950,00

Nepřistavení vozidla při dlouhodobém pronájmu 750,00

Zmeškání dohodnutého termínu v servise 450,00

Nevrácení vozidla v dohodnutém termínu/místě bez souhlasu Pronajímatele 950,00

Poplatek za odebrání vozidla 11000,00

Poplatek za převoz vozidla 1250,00 + 12,5 / Km

Používání vozidla v rozporu se smlouvou 7350,00

Nezákonná činnost páchaná vozidlem 12500,00

Porušení Všeobecných obchodních podmínek (VOP) 12500,00

Neoznámení vzniku škody na vozidle v průběhu pronájmu Pronajímateli do 24 hodin od momentu jeho vzniku (za každou škodu posuzovanou jednotlivě)2500,00

Návšteva jiného než smluvního servisu (sítě servisů) Pronajímatele 6250,00 + rozdíl v ceně práce

Neoznámení škody způsobené vozidlem Pronajímatele třetí osobě 12500,00

Poplatek v případě neoddržení dojednané doby nájmu (pokud nájemce užívá předmět nájmu po v objednávce 

uvedeném termínu konce nájmu) - navýšená sazba za dny nad rámec dojednané doby nájmu 1,3 (koeficient)

Pokuta za falšování měření počítadla kilometrů 24500,00

Nadlimitní km 12,5 Kč / km

Poplatek za neodevzdání tzv. malého technického průkazu 2500,00

Číštění a ztráta Suma bez DPH v KČ

Znečistěný interiér vozidla 2500,00

Znečistěný interiér - tepování vozidla 6250,00

Nadměrné znečištění vícemístných a užitkových vozidel 6250,00

Kouření ve vozidle 6250,00

Ztráta technického průkazu (+ celá dokumentace k vozu) 6250,00

Poškození / ztráta SPZ 6250,00

Znečištění dětské sedačky 350,00

Ztráta klíčů 6250,00 ( spoluúčast)

Ztráta zelené karty 1250,00

Ztráta visačky od klíčů 250,00

Ztráta povinné výbavy vozidla 500,00

Ztráta nářadí od vozidla 1250,00

Ztráta zimní výbavy 250,00

Nadměrné zněčištění nákladové plochy užitkových vozidel 2500,00

Ceny jsou uvedené bez DPH (21 %)

IN LEASE si vyhrazuje právo na změny uvedených cen a poplatků platný od 1.1.2023


