
 

 
Cenník dopravných služieb a prenájmu 

stavebných mechanizmov a kontejnerov 
Platný od 1. 12. 2018 

 

     
Názov prostriedku 

M. j. Cena za m. j. 

  € bez DPH € s DPH 

MAN s MR nosnosť  12 t    

Jazdný výkon km 1,40 1,68 

Nakládka, vykládka s MR      15 min. 8,00 9,60 

Nakládka, vykládka s MR 1 paleta 4,00 4,80 

Stojné 15 min. 4,00 4,80 

Minimálna cena za výjazd ( k tejto cene sa 
pripočíta použitie MR, prípadne stojné ) 

 50,00         60,00 

MAN s MR s prívesom nosnosť  23,8 t    

Jazdný výkon km  1,50 1,80 

Nakládka, vykládka s MR 15 min.  8,00 9,60 

Nakládka, vykládka s MR 1 paleta  4,00 4,80 

Stojné 15 min.  4,00 4,80 

Minimálna cena za výjazd ( k tejto cene sa 
pripočíta použitie MR, prípadne stojné ) 

             50,00         60,00 

Renault Master 1,6 t - dodávka    

Štartovné  15,00          18,00 

Jazdný výkon km   0,50  0,60 

Vykládka, stojné 15 min.   4,00  4,80 

Vysokozdvižný vozík 15 min. 15,00          18,00 

Strešný výťah GEDA PRIMO LIFT  
dopravná výška do 20 m 

   

Jednorazové použitie 1 deň            100,00        120,00 

Každý ďalší deň 1 deň  20,00          24,00 

Záloha              500,00        600,00 

Ručný paletovací vozík                  

Zapožičanie 1 deň              10,00          12,00 

Skladový kontejner dĺžky 6 m    

Prenájom     1 mesiac            100,00        120,00 

Záloha             500,00        600,00 

 
 

        Poznámky: 
 
1. Kilometre sa počítajú zo skladu ENTE s.r.o. na Popradskej ulici na miesto určenia a späť 

do skladu ENTE s.r.o. na Popradskej ulici. 
2. Nakládka, vykládka a státie dopravných prostriedkov sa účtuje za každú aj začatú mernú 

Jednotku. 
3.  V prípade použitia MR sa prednostne uplatňuje cena za nakládku, vykládku palety.  
 



 
 
4.  Prepravca si vyhradzuje právo premietnuť do cien prípadné zmeny vstupov. 
5. Presun a manipulácia s prenajatými kontejnermi je možná výhradne s vozidlami ENTE 

s.r.o. 
6. Vo výnimočných prípadoch je možné na základe vopred uzatvorenej dohody stanovenie 

 individuálnych cien odlišných od cien uvádzaných v tomto cenníku. 
7.   Ďalšie detailné technické či iné podmienky podľa konkrétneho obchodného prípadu je 
      potrebné špecifikovať pred jeho realizáciou. 
8. Objednaním služieb, ktoré sú predmetom tohto cenníka objednávateľ akceptuje ceny 

 a podmienky v ňom uvedené 
 

OBJEDNÁVKA 
 

Objednávame si u Vás : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Názov ( meno ) objednávateľa :  

Sídlo ( bydlisko )                       : 

IČO ( Dátum narodenia )          :  

IČ DPH ( Číslo  OP )                 :  

Telefón                                      : 

E – mail                                     :  

Predbežná záloha vo výške      :  

Zaplatená dňa                           :  

V Košiciach dňa                        : 
 
 

......................................................   ....................................................... 
 
              ENTE spol. s r.o.           Objednávateľ   

     


