
V ceně

Zapůjčení Fiatu 500 Abarth na

24 hod. pro 1 osobu

Instruktáž před zapůjčením

Dálniční známka

Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí

Nájezd až 200 km (větší nájezd za

příplatek)

Karta VIP clubu (slevy na další

zápůjčky)

Vrácení vozu vždy probíhá o 15 min.

dříve z důvodu převzetí a kontroly. 

Zapůjčení Fiatu 500 Abarth na den

Kód

2054-3388-40A-427  

Můžete využít do

31. 10. 2020



Podmínky uplatnění

Min. věk pro řízení vozu je 18 let.

Řidič musí vlastnit řidičský průkaz sk. B a mít s sebou

2 platné osobní doklady (občanský průkaz + řidičský

průkaz).

Při jízdě nesmí být řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných

omamných látek.

Ve voze je přísný zákaz kouřit, vozit domácí mazlíčky,

s vozem se nesmí driftovat, jezdit na okruh či jiné

závody, porušovat pravidla silničního provozu a jezdit

mimo ČR.

Vůz dostanete s plnou nádrží, s plnou nádrží je nutné ho

opět vrátit.

Před jízdou složíte vratnou kauci ve výši 5 000 Kč. 

Rezervace: termín zapůjčení si zamluvte předem na

tel. 774 765 444 – při rezervaci nahlaste kód voucheru

a telefonní kontakt.

Před jízdou předložíte platný řidičský průkaz sk. B

a platný občanský průkaz.

Před jízdou podepíšete smluvní podmínky a předávací

protokol. 

Příplatky

Nadlimitní nájezd: 3 Kč/1 km

Další řidič: 200 Kč

Neumytý vůz: 300 Kč

Vůz je nutní vrátit ve stejném stavu, v jakém byl

zapůjčen (natankovaný, umytý)

Storno podmínky

Voucher lze v rámci 14denní zákonné lhůty od

zakoupení stornovat. Při zrušení rezervace či změně

v pracovní dny nejpozději 24 hodin před domluveným

termínem voucher zůstává v plné platnosti. Při zrušení

rezervace či změně v kratší lhůtě voucher propadá

v plné výši, takový voucher nelze refundovat. Změna je

možná pouze jednou nebo po domluvě

s poskytovatelem služby. 

321SPEED.cz (http://321SPEED.cz)

Kde uplatnit

321SPEED.cz

U Elektry 886/2e, Praha -

Hloubětín, Autopůjčovna je

spojena s automyčkou

TIMEWASHCARS

http://321speed.cz/


info@321SPEED.cz

+420 774 765 444

Pondělí 8:00–20:00

Úterý 8:00–20:00

Středa 8:00–20:00

Čtvrtek 8:00–20:00

Pátek 8:00–20:00

Sobota 8:00–20:00

Neděle 8:00–20:00

Parkování zdarma. Po dobu

zapůjčení vozu, Vám zajistíme

parkování v hlídaném areálu

zdarma

Nepřijímáme platební karty
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