
Fatika Richard – Preprava osôb a taxi 8+1 
K Zlatému rohu 6,   841 10 Bratislava 46 Devín  

+421948730611 
8preprava@gmail.com 

IČO:   47928573      DIČ:   1078260062 
ŠPZ:   BL 684 PD 

 

TELEFONICKÁ, WEB OBJEDNÁVKA, NÁSTUP NA ULICI 
Nástup 1 až 4 osoby 

                                                                                                                    Pristavenie vozidla        3€ 
   Jazdné 1km                     1,30€ 

                             Čakanie                            0,4€min = 24€/hod 
Min. jazdné                     10€ 

 

TELEFONICKÁ, WEB OBJEDNÁVKA, NÁSTUP NA ULICI 
Nástup 5 a viac osôb, alebo na vyžiadanie viacmiestneho vozidla, víkend, noc, bežný sviatok 

                                                                                                                    Pristavenie vozidla        8€ 
  Jazdné 1km                     1,50€ 

                            Čakanie                            0,5€min = 30€/hod 
Min. jazdné                     25€ 

 
PREPRAVA BICYKLOV 

                                                                                                                    Pristavenie vozidla        10€ 
  Jazdné 1km                     2,00€ 

                           Čakanie                            0,5€min = 30€/hod 
Min. jazdné                     30€ 

 
SŤAHOVANIE, DRINK TAXI, SVIATKY 

                                                                                                                   Pristavenie vozidla        20€ 
  Jazdné 1km                     3,00€ 

                           Čakanie                            0,5€min = 30€/hod 
Min. jazdné                     40€ 
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PRÍPLATKY: 

+2€ 
- batožina navyše ( 1 osoba 1 batožina v cene prepravy ) Za batožinu sa považuje, akákoľvek batožina umiestnená v batožinovom priestore ) 
- bicykel 1ks 
- noc (2200  - 600) 
- víkend, sviatky (000 – 2400) 
- letecká batožina, platí sa za každú takúto batožinu, aj keď je 1 osoba a má 1 takúto batožinu 
+10€  
- nadrozmerná batožina, pri ktorej je nutné manipulovať s krytmi v batožinovom priestore 
- prejazd cez hranice štátu 
+50€ 
- nadrozmerná batožina, presahujúca rozmer 130cm, pri ktorej je nutné manipulovať s celou 3 radou sedadiel, t.j jej demontáž a vybratie celej rady 
- jazda s prívesným vozíkom max do 750kg (cena na 1 deň) 
+100€ 
- nadrozmerná batožina, presahujúca rozmer 160cm, pri ktorej je nutné manipulovať s celou 2 a 3 radou sedadiel, t.j demontáž a vybratie 2 a 3 rady 
sedadiel 
+300€ 
- znečistenie vozidla ( zvratky, rozliaty alkohol, nápoje ap ) 
+ 500€ 
- poškodenie vozidla neodbornou manipuláciou ( nesprávne zapnutie alebo odopnutie bezpečnostného pásu v 2 a 3 rade sedadiel, dverí batožinového 
priestoru - poškodenie stieračov...) 
NÁSTUP A VÝSTUP Z 3 RADY SEDADIEL, OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE BOČNÝCH DVERÍ A BATOŽINOVÉHO PRIESTORU VYKONÁVA VÝHRADNE VODIČ. 
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V cene je zahrnuté: 
- klimatizácia 
- detská sedačka, podsedák 
- autochladnička na vyžiadanie pri objednávke vopred 
- diaľničné poplatky (SK, CZ, HU, A ) 
 
Za poplatok podľa sadzobníka daného účelu v danej krajine: 
- mýto ( účtuje sa 2x, teda aj pre auto idúce prázdne nazad ) 
- parkovné a čakanie v danej lokalite ( pri jazde mimo BA ) 
 
 

Prenájom vozidla aj s vodičom: ( svadby, vínna cesta, výlety...) 
 
- 40€/hod minimálny odber 4h/160€, maximálne 200€/ za 12h ( + každý začatý km 1,50€ )  
- Nad 12h cena na vyžiadanie a po vzájomnej dohode 
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LETISKÁ: 

Bratislava - Letisko Schwechat             cena od 79€ 
Letisko Schwechat - Bratislava             cena od 84€ 
  
Bratislava – Letisko MRŠ                        cena od 25€ 
Letisko MRŠ - Bratislava                         cena od 30€ 
 
Bratislava - Letisko Brno                        cena od 130€ 
Letisko Brno - Bratislava                        cena od 140€ 
 
Bratislava - Letisko Praha                      cena od 350€ 
Letisko Praha - Bratislava                      cena od 360€ 
  
Bratislava - Letisko Budapešť               cena od 250€ 
Letisko Budapešť - Bratislava               cena od 260€ 
 
 
Wien centrum                                          cena od 120€ 
Praha centrum                                         cena od 330€ 
Budapešť centrum                                  cena od 230€ 
Košice centrum                                        cena od 430€ 
 
- V prípade dohodnutej ceny tzv. FIX, cena platí výhradne z adresy nástupu do adresy výstupu v cieli.  Akékoľvek ďalšie zastavenie počas jazdy ( benzínka, 
ďalší nástup/výstup ) sa pripočíta +10€. Cena je zároveň určená jednosmerne. V prípade spiatočnej jazdy je dohodnutá cena x2. 
 
- Čakanie na letisku, prvých 30min v dohodnutej cene. Po uplynutí 30min sa ráta +10€ za každých začatých 30min. 
Napríklad, lietadlo podľa apky alebo info z letiska pristane 9:00, vozidlo bude pristavené o 9:20. Od tohto času sa ráta 30min (9:20 – 9:50) grátis. Od 9:50 
sa začne účtovať poplatok +10€ za každých začatých 30min.  
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CELODENNÉ VÝLETY: 

- Parndorf                                                                                     130€ 
- Neusiedler am See (maják, pláž, kúpanie)                          140€ 
- Neusiedler am See (maják, preprava bicyklov)                  170€* 
- Familypark                                                                                 160€ 
- Wien shoping City Süd                                                            160€ 
- Wien ZOO, Haus des Meeres                                                 200€ 
- Aqualand Pasohlávky Moravia                                              230€ 
- Zámok Schloshoff                                                                     100€** 
- Zámok + ZOO Bojnice                                                              330€ 
- Hrad Červený kameň                                                               120€ 
- Zámok Smolenice                                                                     170€ 
- Thermalpark Dunajská Streda                                               140€ 
- Thermalpark Veľký Meder                                                     160€ 
- Thermalpark Galanta (Galandia aj Horné Saliby)              160€ 
  
V CENE VÝLETU JE CESTA TAM, AJ NAZAD, ČAKANIE VOZIDLA, DIAĽNIČNÉ POPLATKY, PARKOVNÉ 
* preprava bicyklov v batožinovom priestore, rsp na ťažnom zariadení 
** Cena platí pri odvoze z Bratislavy na Schloshoff aj vyzdvihnutie v Schloshoff, alebo odvoz na Schloshoff a vyzdvihnutie pri cyklomoste v Devínskej 
a naopak, vrátane cykloprepravy 
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POZNÁMKY   -    VYSVETLIVKY 
 
- prívesný vozík max. do 750kg 
- Sviatok bežný (akýkoľvek sviatok počas roka, okrem Veľkej noci, Štedrého dňa, Vianoc, Silvestra a Nového roku) 
- Sviatok ( Nový rok, Veľká noc – piatok, nedeľa a pondelok, Štedrý deň, Vianoce 25 a 26 decembra, Silvester ) počas celého dňa 
- Sťahovanie Táto služba je len doplnok na výslovné želanie zákazníka. Vozidlo je primárne určené na prepravu osôb a príručnej batožiny, nie na účely 
prepravy nadrozmerného tovaru a sťahovania z bytu do bytu. Nato sú určené sťahovacie služby.  
Pod pojmom - Nadrozmerný náklad a sťahovanie sa rozumie akýkoľvek materiál, pri ktorom je nutná akákoľvek úprava priestoru vozidla tak, aby sa 
materiál zmestil do auta  (demontáž krytov v batožinovom priestore, sklopenie operadiel zadnej rady sedadiel, sklopenie celej rady zadnej rady sedadiel, 
demontáž hlavových opierok v 2 a 3 rade sedadiel). Pod týmto pojmom sa rozumie aj  (akékoľvek sťahovanie, či už z bytu do bytu, alebo preprava 
nadrozmerného tovaru z Ikea, Hornbach, OBI ap) Preto pri preprave takéhoto tovaru rsp pri sťahovaní platí uvedený cenník a k tomu príslušné príplatky 
za nadrozmerný náklad. Ak dôjde k poškodeniu vozidla pri nakladaní a vykladaní tovaru, alebo počas prepravy, cestujúci je povinný uhradiť príslušnú 
škodu na vozidle, vyčíslenú servisom, plus pokutu 200€ za každý deň, keď bolo vozidlo odstavené z premávky.  
- V prípade nutnosti demontáže celej tretej rady sedadiel (rozmer batožiny nad 130cm) +50€, 
- Ak je nutná demontáž aj druhej celej rady sedadiel (rozmer batožiny nad 160cm) taktiež +50€. Teda demontáž dvoch radov sedadiel +100€ 
  
 

 


