
 

ASSIST 24 s.r.o., Ostravská 4250/2, 63600 Brno, IČO: 65276604 DIČ: CZ65276604, www.assist24.cz 

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 23053 

 

Ceník silniční a odtahové služby pro rok 2019: 
NON STOP HOTLINE: +420 606 787 111 (ceny uvedeny bez DPH 21%) 

 
Kategorie nepojízdných vozidel do 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla: 

- Odtah, manipulace nebo vyproštění vozidla do 2,2 t celkové hm.   1490,- Kč/hod 

- Odtah, manipulace nebo vyproštění vozidla 2,21-3,5 t celkové hm.   1680,- Kč/hod 

- Odtah, manipulace nebo vyproštění speciálem s HR do 3,5 t celkové hm.  1860,- Kč/hod 

- Výjezd pojízdnou dílnou s mechanikem      1240,- Kč/hod 

- Dálkové odtahy vozidla do 2,2 tuny nad 200 km     20,- Kč/km 

- Dálkové odtahy vozidla 2,21 – 3,5 tuny nad 200 km     25,- Kč/km 

Kategorie nepojízdných vozidel nad 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla: 
- Odtah nebo vyproštění vozidla 3,51-6,5 t celkové hm.    2680,- Kč/hod  

- Odtah nebo vyproštění vozidla 6,6-12,0 t celkové hm.    3820,- Kč/hod 

- Odtah nebo vyproštění vozidla 12,1-18,0 t celkové hm.    4890,- Kč/hod 

- Odtah nebo vyproštění vozidla 18,1-26,0 t celkové hm.    5240,- Kč/hod  

- Odtah nebo vyproštění vozidla nad 26,0 t celkové hm.    5860,- Kč/hod 

- Použití jeřábu o nosnosti do 30,0 t      5860,- Kč/hod 

- Použití jeřábu o nosnosti 30,1-60,0 t      6980,- Kč/hod 

- Výjezd pojízdnou dílnou, doprovodné vozidlo     1490,- Kč/hod  

Ostatní příplatky a poplatky a další služby: 
- Parkovné vozidla do 2,2 tuny celkové hm.       150,- Kč/den 

- Parkovné vozidla 2,21-3,5 tuny celkové hm.      180,- Kč/den 

- Parkovné vozidla 3,51 – 12,0 tun celkové hm.     480,- Kč/den 

- Parkovné vozidla nad 12,0 tun celkové hm.     680,- Kč/den 

- Příplatek za mimopracovní dobu PO-PÁ 19:00-7:00, SO, NE, svátek           50 % k ceně zásahu 

- Vedoucí zásahu u vyproštění vozidla nad 3,5 tuny     1280,- Kč/hod 

- Pomocník s kvalifikací – vazač při vyproštění, přeložení    860,- Kč/hod 

- Pomocník bez kvalifikace – při přeložení nákladu ručně    680,- Kč/hod 

- Poplatek za administrativní činnosti mimo pracovní dobu    1260,- Kč/hod  

- Mýtné, dálniční poplatky, trajekty, hotely a jiné přeúčtování    dle skutečnosti 

Účtovaná doba zásahu nebo ujeté km se počítají vždy od výjezdu ze stanoviště zasahujícího vozidla do doby jeho 
návratu na stanoviště. Pokud poskytovaná služba končí mimo stanoviště zasahujícího vozidla, doba návratu nebo 
vzdálenost se počítá na základě zjištěné trasy dle navigace nebo jiných dostupných informačních zdrojů a průměrné 
rychlosti, které zasahující technika obvykle dosahuje. Stanovené ceny jsou uvedeny za použití jednoho zasahujícího 
vozidla a počítá se každá započatá hodina každého jednotlivého vozidla.   
 
Dodavatel i spotřebitel se mohou na základě oboustranné dohody od těchto cen odchýlit, a to zejména s přihlédnutím 
k aktuální situaci či objektivním potřebám spotřebitele. K poskytnutí služby za nižší cenu není třeba souhlasu 
spotřebitele. 
 
Brno, prosinec 2018   
 
Seznámení s ceníkem před započetím služby: 

http://www.assist24.cz/

