
Cenová	  ponuka	  na	  rozvoz	  nábytku
Preprava	  tovaru	  je	  zabezpečovaná	  dodávkovým	  vozidlom	  VW	  LT35	  s	  maximálnou	  nosnosťou	  tovaru
naraz	  1600	  kg	  a	  celková	  kapacita	  nakladacieho	  priestoru	  je	  10	  m3.
Cena	  prepravy	  sa	  účtuje	  od	  Dunajskej	  Stredy!!!
Ceny	  sú	  uvedené	  s	  DPH,	  ceny	  sú	  platné	  od	  18.11.2013

1.	  skupina každá	  adresa	  v	  rámci	  mesta	  Dunajská	  Streda Základná	  sadzba	  8,-‐€

2.	  skupina
preprava	  do	  5	  km Cena	  celkom	  9,-‐€

3.	  skupina
preprava	  do	  9	  km Cena	  celkom	  12,-‐€

4.	  skupina
preprava	  do	  14	  km Cena	  celkom	  15,-‐€

5.	  skupina
preprava	  do	  19	  km Cena	  celkom	  18,-‐€

6.	  skupina
preprava	  do	  25	  km Cena	  celkom	  21,-‐€

7.	  skupina
preprava	  do	  30	  km Cena	  celkom	  24,-‐€

8.	  skupina
nad	  30	  km

Cena	  sa	  účtuje	  podľa	  sadzby	  0,40	  €/km	  -‐	  
tam	  a	  späť	  (celková	  dĺžka	  trasy	  viac	  ako	  
60	  km)

9.	  skupina
nad	  55	  km

Cena	  sa	  účtuje	  podľa	  sadzby	  0,35	  €/km	  -‐	  
tam	  a	  späť	  (celková	  dĺžka	  trasy	  viac	  ako	  
110	  km)

Ostatné	  informácie:

Prepravné	  celkom	  do	  niektorých	  miest	  a	  obcí:	  
Budapešť	  115,-‐€;	  Hurbanovo	  49,-‐€;	  Malacky	  62,-‐€;	  
Mosonmagyaróvár	  50,-‐€;	  Nitra	  48,-‐€;	  Stupava	  49,-‐€;	  

Štúrovo	  71,-‐€;	  Wien	  95,-‐€

Ľudovít	  Stefankovics,	  mobil:	  0904	  421	  550

	  -‐	  V	  cene	  prepravy	  je	  zahrnutá	  vykládka	  tovaru	  pred	  domom	  !!!	  Vykládka	  tovaru	  do	  bytu	  a	  vynesenie	  je	  
spoplatnená	  sumou,	  ktorá	  je	  určená	  na	  mieste.	  Vo	  všeobecnosti	  za	  každé	  poschodie	  rátame	  3,-‐€.

	  -‐	  Rozmery	  nakladacieho	  priestoru:	  dĺžka	  320	  cm,	  výška	  180	  cm,	  šírka	  160	  cm	  a	  pri	  zadných	  kolesách	  120	  cm,	  
celkvá	  kapacita	  nakladacieho	  priestoru	  je	  10	  m3	  a	  zaťaženosť	  1600	  kg.

Blažov,	  Kutníky,	  Kostolné	  Kračany,	  Lesné	  Kračany,	  
Malé	  Dvorníky,	  Mliečany,	  Povoda,	  Veľké	  Blahovo,	  

Veľké	  Dvorníky,	  Vydrany...
Dolný	  Bar,	  Dunajský	  Klátov,	  Mad,	  Malá	  Lúč,	  Veľká	  
Lúč,	  Ohrady,	  Orechová	  Potôň,	  Dolná	  Potôň,	  Vieska,	  

Vrakúň,	  všetky	  ostatné	  Kračany...

Baka,	  Boheľov,	  Dolný	  Štál,	  Gabčíkovo,	  Holice,	  Horné	  
Mýto,	  Jahodná,	  Jurová,	  Lehnice,	  Masníkovo,	  Michal	  
na	  Ostrove,	  Padáň,	  Trhová	  Hradská,	  Veľká	  a	  Malá	  

Budafa,	  všetky	  ostatné	  Potône...

Báč,	  Blahová,	  Horný	  Bar,	  Kolónia,	  Kyselica,	  Macov,	  
Milinovice,	  Ňárad,	  Okoč,	  Oľdza,	  Pataš,	  Potôňské	  

Lúky,	  Rohovce,	  Sása,	  Šulany,	  Tomašíkovo,	  
Topoľníky,	  Trnávka,	  Trstice,	  Vozokany...

Baloň,	  Bučuháza,	  Čakany,	  Čenkovce,	  Čierna	  Voda,	  
Čierny	  Brod,	  Čilistov,	  Čilizská	  Radvaň,	  Dolné	  Saliby,	  
Horné	  Saliby,	  Hrušov,	  Hubice,	  Hviezdoslavov,	  Kráľov	  

Brod,	  Kvetoslavov,	  Malá	  Paka,	  Maslovce,	  
Medveďov,	  Mierovo,	  Mliečno,	  Mostová,	  Nový	  Život,	  
Sap,	  Sokolce,	  Šamorín,	  Štvrtok	  na	  Ostrove,	  Veľká	  
Paka,	  Veľký	  Meder,	  Vojtechovce,	  Zlaté	  Klasy...

Bodza,	  Bodzianske	  Lúky,	  Diakovce,	  Dunajská	  Lužná,	  
Galanta,	  Hrubý	  Šúr,	  Hurbanová	  Ves,	  Janíky,	  Jelka,	  
Kalinkovo,	  Kľúčovec,	  Matúškovo,	  Sládkovičovo,	  

Tešedíkovo,	  Tomášov,	  Tôň,	  Žihárec...
Prepravné	  celkom	  do	  niektorých	  miest	  a	  obcí:	  
Bernolákovo	  32,-‐€;	  Bratislava	  40,-‐€;	  Győr	  37,-‐€;	  
Ivánka	  pri	  Dunaji	  32,-‐€;	  Kolárovo	  30,-‐€;	  Komárno	  
43,-‐€;	  Most	  pri	  Bratislave	  26,-‐€;	  Nové	  Zámky	  44,-‐€;	  
Pezinok	  42,-‐€;	  Podunajské	  Biskupice	  30,-‐€;	  Rajka	  

43,-‐€;	  Senec	  30,-‐€;	  Sereď	  33,-‐€;	  Svätý	  Júr	  44,-‐€;	  Šaľa	  
26,-‐€;	  Trnava	  44,-‐€;	  Zlatná	  na	  Ostrove	  33,-‐€




