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ANO, tady je Etický kodex Můj dovoz. Na tohle se u nás můžete spolehnout. 

 

Rychlost komunikace 

  S námi komunikujete rychle. V pracovní dny od 9 hod do 16:30 hod Vám na emaily odpovíme do 1 
hodiny. Pokud Vám do 1 hodiny neodpovíme, jsme v zahraničí a budeme reagovat následující pracovní 
den. Telefony vyřizujeme přednostně v co nejkratší době.  

Prověření a kontrola historie vozidla 

  Než vyrazíme s klientem pro vůz do zahraničí, proběhne kontrola dokladů, historie původu a stavu 
vozidla.  

Cesta do zahraničí 

  Vyzvednutí v místě Vašeho bydliště v ČR bez příplatku je pro nás samozřejmostí.  

 Pokud se domluvíme, že k Vám dorazíme v určitý čas, tak opravdu přijedeme v daný čas. 

  Do zahraničí jezdíme vozem vyšší střední třídy.  

 Našim úkolem je dovést všechny zájemce o dovoz auta vždy bezpečně domů, neriskujeme a jezdíme 
bezpečně, jsme profesionální řidiči. 

Můj dovoz má 
etický KODEX? 
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Naše služby  

 Po domluvě nabízíme dovoz auta i o víkendu, již nemusíte čerpat dovolenou – bez příplatku.  

 Převozní značky vč. pojištění platíme my – vztahuje se na Německo, viz. Obchodní podmínky. 

 S námi neplatíte v Německu ani korunu navíc za vzdálenosti, neúčtujeme cenu podle najetých 
kilometrů.  

 U nás neplatíte nic za spolucestujícího.  

 Máte obavy z dlouhé cesty zpět? Chápeme to, nabízíme možnost druhého řidiče s příplatkem + 3000 
Kč.  

 Možnost nákupu auta z dovozu bez DPH pro firemní klientelu – bez příplatku. 

 Nevozíme bouraná auta.  

 Nepožadujeme žádné zálohy dopředu.  

 Vybíráme z široké nabídky vozidel. Denně přes 500 000 vozů různých kategorií – servery, aukce.  

 

Co u nás nefunguje 

 Neprověřené auta z dovozu – auta bez historie.  

 Nevozíme auta z Itálie, Španělska.  

 Nenabízíme „super slevy“ na „kvalitní vozy“, nejsme prodejci financování. 

 Výmluvy, oddalování, mlžení a plané sliby při dovozu auta. 


