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Ceník administrativních úkonů Business Lease s.r.o.
Platnost od 1. 2. 2021
Administrativní úkon
Převod individuální smlouvy na jiného nájemce (cese)
Zajištění ekologické plakety povolující vjezd do ekologické zóny
Návrh předčasného ukončení individuální smlouvy v případě, že předčasné ukončení
nebude do 30 dnů klientem odsouhlaseno
Opakovaná žádost klienta o návrh rekalkulace individuální smlouvy v případě, že tento
návrh nebude klientem odsouhlasen do 30 dnů
Zajištění registrace vozidla nebo změny vlastníka/provozovatele v registru vozidel
v lokalitě Praha
Zajištění změny vlastníka/provozovatele v registru vozidel vč. provedení evidenční
kontroly v lokalitě Praha
Zajištění prodeje vozidla: příprava a ocenění vozidla v aukci
Zajištění převodu vozidla ze zahraničí
Vystavení autorizace k používání vozidla řidičem mimo EU
Relokace pneumatik (na základě žádosti klienta)
Zajištění zásahu silniční asistence, pokud služba není součástí individuální smlouvy
Poskytnutí součinnosti příslušným státním orgánům (zejména policii) v souvislosti s
provozováním vozidla, přeposlání výzvy k uhrazení pokuty klientovi či její uhrazení ze
strany Business Lease
Poskytnutí součinnosti příslušným státním orgánům (zejména policii) v souvislosti s
provozováním vozidla, kdy je Business Lease povinen uhradit sankce vyplývající ze
správního deliktu na základě klientem nerealizované úhrady pokuty

Cena bez DPH
Převod v rámci holdingu 1000 Kč,
v ostatních případech 2000 Kč
Do 1 dne 1000 Kč a v ostatních případech
500 Kč + vždy skutečná cena plakety
1000 Kč
100 Kč
2000 Kč + legislativní poplatky
3500 Kč + legislativní poplatky
5000 Kč
Individuální kalkulace ceny
500 Kč
500 Kč + náklady účtované dodavatelem
služby
1000 Kč + náklady účtované dodavatelem
služby
150 Kč + platby uhrazené příslušným
orgánům za klienta
500 Kč + platby uhrazené příslušným
orgánům za klienta

Zajištění 2ks registrační značky na přání na žádost klienta

2000 Kč na prvně registrované vozidlo a
3000 Kč na již zaregistrované vozidlo +
poplatky legislativní a za značky

Zajištění třetí standardní registrační značky (nosič na kola)

1000 Kč + legislativní poplatky

Zajištění speciální parkovací karty (např. elektrovozidlo) pro lokalitu Praha

500 Kč + legislativní poplatky

Ztráta RZ, OTP, změny v TP/OTP (např. dodatečný zápis tažného zařízení)
Zajištění včasné notifikace klientovi o blížícím se konci platnosti STK u vozidla, které
není v majetku Business Lease
Vrácení vozidla s prošlou STK

1000 Kč + legislativní poplatky

Vrácení vozidla v Centrech pro vracení vozidel - lokality Praha, Brno a Ostrava
Vrácení vozidla v lokalitách Praha, Brno a Ostrava – mimo lokální Centra pro vracení
vozidel
Vrácení vozidla mimo lokality Praha, Brno a Ostrava
Nevrácení vozidla v dohodnutém termínu pro převzetí na konci leasingu (neplatí, byl-li
termín zrušen klientem do 16 hod. předchozího dne); vrácení znečištěného vozidla

150 Kč
2000 Kč
Bezplatně
Bezplatně u dealera, kde zároveň dochází k
převzetí nového vozidla od BL, v ostatních
případech 800 Kč
2000 Kč u dealera, kde zároveň dochází k
převzetí nového vozidla od BL, v ostatních
případech 4000 Kč
2000 Kč

Business Lease s.r.o.: Avenir Business Park, Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5, T: +420 225 778 800
Pobočka Brno: Spielberk Office Centre, Holandská 1, 639 00 Brno, T: +420 533 339 810
Pobočka Ostrava: Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, T: +420 533 339 810
info@businesslease.cz www.businesslease.cz
IČ: 25071025, DIČ: CZ25071025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 47000
Bankovní spojení: ING Bank 1000371906/3500
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Ceník administrativních úkonů Business Lease s.r.o.
Platnost od 1. 2. 2021
Administrativní úkon

Cena bez DPH

Předkontrola poškození vozidla v Centrech pro předkontroly – lokality Praha, Brno a
Ostrava

1500 Kč

Předkontrola poškození vozidla v lokalitách Praha, Brno a Ostrava – mimo lokální
Centra pro předkontroly

2500 Kč

Vrácení vozidla bez druhé sezónní sady pneumatik/skladištního listu (Business Lease
má vůči klientovi dále nárok na náhradu škody)
Vrácení vozidla se skladištním listem k druhé sezónní sadě pneumatik (neuplatňuje se
tedy poplatek za vrácení vozidla bez druhé sezónní sady pneumatik)

2000 Kč
200 Kč

Business Lease s.r.o.: Avenir Business Park, Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5, T: +420 225 778 800
Pobočka Brno: Spielberk Office Centre, Holandská 1, 639 00 Brno, T: +420 533 339 810
Pobočka Ostrava: Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, T: +420 533 339 810
info@businesslease.cz www.businesslease.cz
IČ: 25071025, DIČ: CZ25071025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 47000
Bankovní spojení: ING Bank 1000371906/3500

