
NABÍDKA TRANSPORTU VOZIDEL Z AUKCÍ

Popis procesu transportu vozidel z aukcí logistického centra  
Porsche Praha Prosek.
1) Vyplňte prosím poptávkový formulář.

2) Do druhého pracovního dne budete kontaktováni e-mailem pro upřesnění potřebných informací.

3)  Obdržíte cenovou nabídku, kde bude uvedena konečná cena za převoz vozidla/vozidel. Dále také upřesnění termínu, kdy bude 
vozidlo přepraveno na Vámi zadanou adresu.

4) Po potvrzení cenové nabídky obdržíte (objednavatel) e-mailem fakturu na sjednanou částku za převoz. Splatnost faktury je 14 dní.

5)  Klient (objednavatel) je povinen zaslat e-mailem zelenou kartu (potvrzení o zaplacení povinného ručení) – bez zelené karty není možné 
vozidlo přepravit.

6) Neautorizovaný dealer koncernu Volkswagen je povinen zaslat e-mailem potvrzení o uhrazení faktury za vozidlo i faktury za převoz.

7)  V dohodnutý termín bude vozidlo/a přistaveno na zadanou adresu, kde bude zároveň vyplněn předávací protokol a ověřovací doložka 
Vámi zvolenou kontaktní osobou odpovědnou za příjem vozidla/vozidel.

Tabulka cenové nabídky převozů z distribučního centra  
Porsche Praha Prosek.

PSČ 1 vozidlo

1XX XX 1 400 Kč

2XX XX 2 050 Kč

3XX XX 2 050 Kč

4XX XX 1 950 Kč

5XX XX 2 150 Kč

6XX XX 2 750 Kč

7XX XX 3 100 Kč

Uvedené ceny v tabulce jsou bez DPH 21 % a vztahují se na převoz jednoho vozu.

Uvedená cena za převoz do jednotlivých krajů zahrnuje: dopravu vozidla po silničních komunikacích, PHM na převoz, havarijní připojištění 
převáženého vozidla a garantovaný dojezd 50 km. 



NABÍDKA EXPRESNÍHO VYŘÍZENÍ DOKLADŮ 
K VOZIDLU
• Provedení evidenční kontroly a přihlášení dokladů do 3 pracovních dnů od objednání.

• Předání technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla a protokolu o provedení evidenční kontroly s vozidlem.

Cena této doplňkové služby: 1 500 Kč (bez DPH 21 %) / vozidlo

Tato služba lze sjednat pouze na základě doložení dokladu o uhrazení faktury za vozidlo. V případě zájmu o tuto službu, prosíme o zaslání 
tohoto dokladu společně se zelenou kartou. Služba se vztahuje na všechna vozidla ve Vaší objednávce. Pokud požadujete expres vyřízení 
dokladů pouze u některého z vozidel, prosíme o upřesnění do poznámky v poptávkovém formuláři.

Klient potvrzením objednávky souhlasí se zvýšeným nájezdem kilometrů potřebných k dodání vozidla do místa určení (budou se lišit od 
předávacího protokolu). 

Kontakt: 
Porsche Inter Auto CZ – odštěpný závod Praha Prosek  
Liberecká 12, Praha 8, PSČ 182 00 
Oddělení aukce VWFS 
E-mail: aukce@porsche.cz 
Tel.: +420 286 001 744, +420 286 001 745, 


