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NH Car, s.r.o.
Pan Martin Prask
Chodecká 2341/2
169 00  PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

Cenová nabídka: 2010.010.163/10
Datum: 1.10.2020
Částky: v CZK bez DPH

vč. povinného ručení
vč. havarijního pojištění
bez pojištění sedadel
vč. pojištění skel
bez pojištění právní ochrany
vč. údržby a oprav

vč. pneumatik (neomezeně)
vč. zimních pneumatik
bez náhradního vozidla
vč. silniční daně
vč. rozhlasového poplatku
vč. Arval Assistance

bez tankovací karty
bez Active Link
vč. správy poj. událostí
vč. dálniční známky

Fiat 500X SPORT 1.3 FireFly 150 k DDCT 5d Řidič: Martin Prask
bez DPH

Ceníková cena vozidla 477 603,31

specifikace
Výše spoluúčasti (5% / min. 5000 Kč) 5 000,00
Max. nájezd km/max. prodloužení (měsíc) 200 000 / 60
primární zdroj / spotřeba (na 100km) benzín / 5,9 l

Orientační emise CO2 128 g/km
ccm/kw/hp 1332 / 110 / 150

Výbava bez DPH
- USB vstup pro zadní sedadla (RSX) 0,00
- Metalická barva/černá střecha (JATOMBK) 8 677,69
- 19" kola z lehkých slitin (6Y8) 4 132,23
- Dojezdové rezervní kolo (803) 2 066,12
- Paket Magic Eye (1XH) 6 611,57
- Paket Electric Comfort Sport (1XD) 11 157,02
- Vyhřívaná přední sedadla (452) 4 545,45
- Přídavné topení (52Y) 0,00
- Paket Sport + (1XQ) 12 396,69

Roční nájezd km/doba nájmu (měsíce) 10 000/48 cena za měsíc
Měsíční výše nájemného bez DPH 8 563,57
Předpokládané měsíční náklady na PHM 0,00
Celkové předpokládané měsíční náklady 8 563,57

Cena (-/+ km) (-/+ den)
Cena za podlimitní km −0,6125 Cena za nevyužitý den 183,34

Cena za nadlimitní km 2,9493 Cena za překročený den 0,00
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Tato cenová nabídka je platná 15 dnů.
Platnost smlouvy je vázána na akceptaci finančních výkazů Nájemce kreditním oddělením společnosti Arval CZ s.r.o. Bez podpisu nebude 
objednávka akceptována.



For the many
journeys in life

Datum     :           Místo     :           Podpis     :

Tato cenová nabídka je platná 15 dnů.
Platnost smlouvy je vázána na akceptaci finančních výkazů Nájemce kreditním oddělením společnosti Arval CZ s.r.o. Bez podpisu nebude 
objednávka akceptována.


