
OSOBNÁ DOPRAVA* OSOBNÁ PREPRAVA

Mesto 1 km / mimo mesta  0,90 € / 1,60 € 

Mimo mesta so spiatočnou  jazdou 0,80 €

Každý začatý km sa ráta ako celý

Čakanie 1 hodina 20,00 €

HRANICE MESTA BRATISLAVA

Minimálne jazdné 5,00 € Jarovce, Rusovce, Čunovo:

Devínska Nová Ves:

Vodič vo vašom vozidle, 8 hodín 83,00 € Záhorská Bystrica, Stupava:

každá ďalšia začatá hodina 11,00 € Obec Devín:

Rovinka, Dunajská Lužná:

KURIÉRSKE SLUŽBY* Ivánka pri Dunaji, Vajnory, Rendez:

City expres do 9km 5,50 € Rendez z Rače:

Jur pri Bratislave, Rybničná ulica:

Príplatok za každých 10km 5,50 €

Ostatné časti sa jazdia 1,60 € / km od označenia koniec Bratislavy 

Čakanie, nakladanie, vykladanie (čas nad 15minút) 10,00 €

Príklad účtovania jazdy mimo mesta:

DOPLNKOVÝ CENNÍK KURIÉRSKE SLUŽBY Osobné vozidlo Dodávka (do 3,5 t)

Znečistenie vozidla 50,00 € COUNTRY EXPRESS 0,50 € / km 0,70 € / km

Roztiahnutie vozidla 20,00 € Čakanie, nakladanie a vykladanie

Naštartovanie vozidla 15,00 €

Drink servis, odvoz auta zákazníka 1 km (minimálne 30,00 €) 2,70 €

*Ceny sú platné, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Nákladná doprava v meste (minimálne 20,00 €)

CENNÍK platný od 1.4.2022 ÚČTOVANIE JÁZD MIMO BRATISLAVY

Cenník poistenia tovaru (do 16.600,- € ) sa stanovuje osobitne.

Ceny za leteckú dopravu sa stanovujú dohodou.

- na objednávku mimo Bratislavy od hranice mesta je sadzba 0,60 € / km - tam aj späť.

benzínová pumpe Slovnaft

železničné priecestie

koniec Zlatých pieskov, veľkosklad KONRAD

križovatka s Baumaxom

výjazd na Dlhé Diely

pri Krematóriu

z Lamača pri Studeničovi / z Dúbravky pri tuneli

koniec Petržalky pri umelom kopci

Začatý kilometer sa v obidvoch prípadoch počíta ako celý, zaokrúhlene nahor.

Pri zmluvnom partnerovi je vodič povinný vyplniť, dať podpísať prepravný doklad, ktorý 

je súčasťou mesačnej faktúry.

Trasa Budatínska – Rusovce. 2,4 km je po koniec Petržalky, z celkom prejdených 9,5 km. Cena: 9,5 

- 2,4 = 7,1 x 2 + 2,4 = 16,6 t.j. 17 km. Ak je cesta zároveň spiatočná do Bratislavy, počíta sa 

skutočný počet prejdených km po konečnú adresu.

ĎAKUJEME, ŽE POUŽÍVATE NAŠE SLUŽBY
www.3MEX.sk

- nad 15 min. sa ráta stojné 10,00 €  / hod.

- pri sťahovaní sa cena stanovuje osobitne (poschodie plus počet ľudí). 

Vodič ide na objednávku bez príjazdného. Po nastúpení zákazníka vynuluje denné počítadlo.

Sadzba v meste 0,90 € / km. Mimo mesta 1,60 € / km.

10,00 € / hod

- k jazde sa pripočíta automaticky manipulačný poplatok, t.j. 15 min. 

- napr. z BA do Malaciek a späť je sadzba 0,80 € / km a iba do Malaciek je sadzba 1,60 € / km.

Na požiadanie zákazníka je vodič povinný vydať potvrdenku, pokiaľ nie je zmluvný klient.

1,20 € / km plus 10,00 €


