
LEGENDA:  

 

PALIWO:   SKRZYNIA:   NADWOZIE: UW-UDZIAŁ WŁASNY   

[B] – benzyna  [M] – manualna   [K] – kombi  

[D] – diesel  [A] – automatyczna   [H] – hatchback    

[G] – gaz       [S] – sedan     

      [V] – van  

      [P] – plandeka  

 
 

                            CENNIK- wynajem prywatny 
 

Klasa 
Pojazdu 

Stawka za wynajem 
netto/doba 

Auto EuCOvipcar Opłaty dodatkowe 

B 105 zł        UW: 1000zł Toyota Yaris
[B][M][H]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 35 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

C 138 zł         UW: 1500zł 
Toyota Auris

[B][M][H]
, Ford Focus

[B][M][H]
,  

Nissan Pulsar
[B][M][H]

 Kia Ceed
[B][M][H]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 35 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

D 160 zł         UW: 2000zł 
Toyota Avensis

[B/B+G][M][S/K]
, Ford Mondeo

[B][M][S]
,  

Volkswagen Passat B8
[B][M][S]

, Citroen C5
[D][M][S],

  
Kia Optima

[B][M][S] 

+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 45 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

D+ 182 zł         UW: 2000zł 
Volkswagen CC

[B][M][S]
, BMW 3

[B][A][S]
, 

Mercedes C-Klasa
[B][A][S] 

+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 55 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

K 176 zł        UW: 2000zł Toyota Verso
[B][M][K]

,
 + 50 zł za dostarczenie pojazdu 

+ 55 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

E 308 zł  UW: 4000zł 
Lexus GS

[B][A][S]
, Mercedes E-Klasa

[D/B][A][S]
,  

BMW 5
[D][A][S]

, Audi A6
[D/B][A/M][S]

,  
Jaguar XF

[D][A][S]
, Infiniti q70 sport

[D][A][S]
 

+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 55 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

F 770 zł UW: 5000zł Audi A8
[D][A][S] + 50 zł za dostarczenie pojazdu 

+ 95 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

P 297 zł UW: 2000zł 
Mercedes-Benz Vito (9os.)

[B][M][V]
,  

Fiat Talento (9os.)
[D][M][V]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 85 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

P+ 402 zł UW: 4000zł Mercedes-Benz V250(7os.)
[D][A][V]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 80 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

R 253 zł UW: 2500zł 
Volkswagen Crafter (3os.)

[D][M][V] 
, 

Fiat Ducato Furgon (3os.)
[D][M][V]

, 
Mercedes-Benz Sprinter(3os.)

[D][M][V] 

+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 55 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

NP 413 zł UW: 2500zł Mercedes-Benz Sprinter(2os.)
[D][M][P] + 50 zł za dostarczenie pojazdu 

+ 70 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

NCh 400 zł UW: 2500zł Mercedes-Benz Sprinter (Izoterma)
[D][M][V] + 50 zł za dostarczenie pojazdu 

+ 80 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

NL 270 zł UW: 2500zł Fiat Ducato Maxi (Laweta) (3os.)
[D][M] + 50 zł za dostarczenie pojazdu 

+ 60 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

CROSSOVER 187 zł        UW: 2000zł 
Nissan Qashqai

[B][M]
, Jeep Renegade

[B][M]
, 

Mitsubishi ASX
[B][M]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 55 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

SAV 308 zł UW: 4000zł 
Land Rover Discovery Sport

[B][A]
, Audi Q5

[B][A]
,  

Nissan X-Trail
[D][M]

, Honda CR-V
[B][M]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 65 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

SUV 506 zł UW: 5000zł Audi Q7
[D][A]

, Lexus RX
[B][A]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 85 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

Nauka 
jazdy „L” 

396 zł        UW: 1000zł Toyota Yaris „L” nauka jazdy
[B/B+G][M][H]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 35 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

TAXI 280           UW: 2000zł Toyota Avensis „Taxi” 
[B/B+G][M][K]

 
+ 50 zł za dostarczenie pojazdu 
+ 60 zł /dobę zniesienie udziału własnego 

 


