
Dlouhodobý a krátkodobý pronájem  
nákladních vozidel a techniky, splátkový  
prodej, zpětný leasing.

Představení  
služeb



20 let zkušeností. Důvěry našich klientů si vážíme.

Za 20 let historie naší společnosti jsme měli dostatek času a prostoru ke zlepšování našich služeb a přístupu k našim klientům. 

Tak dlouhou historií se nemůže pochlubit nikdo jiný v České republice.  

Nestavíme se do role "bazaru s možností pronájmu techniky" - pro naše klienty chceme být spolehlivým a dlouhodobým 

partnerem. Fungujeme proto na principu FAIR TRADE a zakládáme si na slušném a férovém jednání. 

Na dalších stránkách se dočtete, co vše umíme a budeme rádi, obrátíte-li se na nás v okamžiku potřeby a zájmu o některou  

z námi nabízených služeb.  

Věnujte prosím chvíli svého času těmto 
stránkám a dozvíte se, proč se obracet na nás. 
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Vyberte si z naší nabídky to správné pro Vás:

Potřebujete pronájem či financování? U nás umíme vše.

Dlouhodobý 
pronájem
12 - 48 měsíců

Krátkodobý 
pronájem
Možnost zapůjčení  

i na 1 den

Splátkový  
prodej
Nabízíme vozy  

s 0% akontačí

Zpětný  
leasing
Výkup Vašeho vozu
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Krátkodobý pronájem

Na jakou dobu  
si můžete vůz  
pronajmout: 

Běžná doba zapůjčení se 

stanovuje na 30 a více dní, ale 

umíme Vám vůz půjčit i na kratší 

dobu, a to již od 1 dne. Cena je 

stanovena vždy dle délky 

zapůjčení, nájezdu a v závislosti 

na konkrétní vůz. 

Jsme schopní pomoci našim klientům při 

řešení neočekávaných situací, kdy není 

možné využít vlastní prostředky.  

Pro účely krátkodobého zapůjčení využíváme 

vozy do 7,5 i nad 7,5t, tahače a návěsy, které 

máme k dispozici na naší prodejní ploše

Máte vůz v servisu?  
Pomůžeme Vám situaci  
vyřešit

7 dní 20 000 Kč 
14 dní 30 000 Kč 
30 dní 45 000 Kč 

Příklad krátkodobého pronájmu 

tahače DAF XF Euro 5 EEV 



Krátkodobý pronájem - 4 / 9

Krátkodobý pronájem – zaměřeno na vozy do 7,5
Nabízíme různé varianty vozidel se skříňovými, plachtovými, chladícími i speciálními nástavbami. Zde uvádíme jen výběr 

z celkového vozového parku. Všechny nabízené vozy Vám rádi půjčíme i na 1 den. Cena bude počítána individuálně

Mitsubishi Fuso  
Canter 7C18 

hydraulické čelo

celková hmotnost: 7 500 kg 

užitečná hmotnost: 4 145 kg 

počet míst: 3 

cena od 30 000 Kč / měsíc

Avia 
D75 N 

nosič kontejnerů

celková hmotnost: 7 490 kg 

užitečná hmotnost: 3 550 kg 

počet míst: 3 

cena od 35 000 Kč / měsíc

Iveco 
ML 75E18 
hydraulické čelo

celková hmotnost: 7 500 kg 

užitečná hmotnost: 3 500 kg 

počet míst: 3 

cena od 30 000 Kč / měsíc
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Krátkodobý pronájem – zaměřeno na vozy nad 7,5
Nabízíme různé varianty vozidel se skříňovými, plachtovými, chladícími i speciálními nástavbami. Zde uvádíme jen výběr 

z celkového vozového parku. Všechny nabízené vozy Vám rádi půjčíme i na 1 den. Cena bude počítána individuálně

MAN 
TGL 12.220 

hydraulické čelo, tažné zařízení

celková hmotnost: 11 990 kg 

užitečná hmotnost: 5 850 kg 

počet míst: 3 

cena od 33 000 Kč / měsíc

Mercedes-Benz 
ATEGO 1223 L 

nosnost 8,2 tun

celková hmotnost: 11 990 kg 

užitečná hmotnost: 8 190 kg 

počet míst: 2 

cena od 30 000 Kč / měsíc

Mercedes-Benz  
ATEGO 1218 

chladící agregát

celková hmotnost: 11 990 kg 

užitečná hmotnost: 3 500 kg 

počet míst: 2 

cena od 35 000 Kč / měsíc



• Platíte jen měsíční nájem a získáváte jasnou 

představu o měsíčním nákladu 

• Nepřekvapí Vás náhlé výdaje za servis, 

pneumatiky apod. 

• Nepotřebujete žádnou akontaci, získáváte 

volný kapitál k investici  

• Optimalizace peněžního toku 

• Každou měsíční platbu si můžete dát do 

nákladů v plné výši a nemusíte vůz odepisovat 

• Minimalizace administrativních nákladů, 
v jedné částce máte vše 

• Zbavujete se rizika snížení hodnoty vozu 

vlivem vývoje na trhu ojetých vozů 

• Bezpečná investice
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Co si představit pod  
dlouhodobým pronájmem?

Dlouhodobý pronájem

Dlouhodobým pronájmem se rozumí služba, kdy 

Vám za sjednaný měsíční paušál předáváme  

k užívání smluvené vozidlo na smluvenou dobu  

a měsíční nájezd, a to včetně služeb full service 

(pneumatiky vč. přezutí, servisní prohlídky a opravy, 

kompletní pojištění, asistence 24/7) 

Jedná se prakticky o ekvivalent dnes velmi 

populárního operativního leasingu. 

Na dlouhodobý pronájem poskytujeme nová vozidla  

připravená Vám na míru dle Vašich požadavků. 

Na jakou dobu  
si můžete vůz  
pronajmout: 

Délka nájmu může být 12 – 48 

měsíců. Řekněte si, co Vám 

vyhovuje Měsíční paušál bude 

vycházet z Vámi požadované 

doby nájmu a požadovaného 

měsíčního nájezdu. 

Rádi Vám připravíme nabídku  

i na speciální vozy, jako jsou 
např. betonpumpy, lesovozy, 

autojeřáby apod. 

Zásadní výhody proti  
pořízení do majetku 
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Splátkový prodej

Pro ty, kteří si přejí vůz vlastnit, ale  
nechtějí investovat ihned celou částku 

Zásadní výhody proti  
pořízení do majetku

• nepotřebujete peníze na akontaci – 0% akontace 

• každou splátku si můžete dát plně do nákladů (nemusíte 

vozidlo účetně odepisovat několik let) 

• můžete si vybrat, zda rozložíte splátky na 12 nebo 24 

měsíců dle Vašich preferencí. V některých případech lze  
i delší doba splácení. 

• vozidlo postupně splácíte a po doplacení se stane Vašim 

majetkem

Pro naše vybrané vozy nabízíme i možnost vlastního splátkového 

prodeje. Nepotřebujete žádnou akontaci, stačí jen uhradit první splátku 

a vůz si můžete převzít a začít s ním vydělávat.  

Scania R 480 LA 4X2 RETARDER, 2012, 657 726 km 
Splátka: 37 000 kč bez DPH na 24 měsíců 
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Zpětný leasing, neboli back-leasing

Reálná výkupní cena
Naši specialisté na výkup vozu Vám nabídnou reálnou tržní cenu

1

Okamžité finanční prostředky  
Získaný kapitál můžete použit na rozšíření své činnosti,  

překlenutí mimosezónního poklesu tržeb případně  úhradu svým 

dodavatelům nebo neočekávané výdaje

2

jednotná platba 

Měsíční splátka zahrnuje splátku vozidla, povinné ručení, 

havarijní pojištění a silniční daň a je v plné výši daňově uznatelná

3

Zjednodušení administrativy 
Vůz bude v našem majetku a administrativa spojená s provozem 

vozu přechází tedy na nás

4

V čem tato služba spočívá?

Jde o nepříliš známou možnost financování. 

Zjednodušeně řečeno, jedná se o půjčku na Vaše  

vlastní vozidlo. 

Vaše vozidlo v tomto případě vykoupíme, ale Vy jej dále 

užíváte, protože vůz Vám prodáme zpět ve formě 

domluvených měsíčních splátek. Jedná se tedy o velmi 

bezpečnou a rychlou cestu, jak získat finanční prostředky 

např. pro rozšíření vozového parku, doplacení leasingů 

na stávající vozy apod. 

Poznejte 4 výhody
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V průběhu roku 2019 
plánujeme přesun do 
zcela nového areálu u 
D1, exit 15

Neustále rosteme  
a vyvíjíme se pro 
zajištění služeb na 
nejvyšší úrovni

info@tircentrum.cz+420 774 003 300

mailto:info@tircentrum.cz

