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Můjdovoz se vždy se svými klienty lidsky domluví, nicméně některé věci je dobré mít černé 
na bílém.  

Bohužel, poučili jsme se, že i někteří žadatele o dovoz auta nejednají fér. Nejsme právníci a 
přistupujeme k dovozům aut lidsky a se „selským rozumem“. Nepotřebujeme 60 stran 
smluvních podmínek k tomu, abychom dovezli klientovi vůz.  

Na naše služby se můžete spolehnout. V případě dovozu auta s námi, souhlasíte s našimi 
obchodními pravidly pro dovoz auta ze zahraničí. 

 

Naše obchodní pravidla a co s námi získáte:  

 Vyzvednutí klienta v místě bydliště v ceně dovozu.  
 Ověření vozidla, pokud bude mít vozidlo záznam z elektronické evidence nebo pro nás z 

dostupných serverů. 
 Převozní značky vč. pojištění jsou v ceně dovozu - vztahuje se na Německo. Převozní 

značky z Belgie a Holandska vždy po domluvě.  

Obchodní pravidla? 
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 Pokud se na místě v zahraničí zjistí zásadně jiný technický stav auta, než uváděl 
prodejce, tak Můjdovoz za danou skutečnost nezodpovídá, poněvadž nejsme majiteli 

výhodnější ceny pro klienta nebo najdeme v Německu jiný vůz, který by odpovídal 
požadavkům klienta do vzdálenosti 100 km od původního auta – vše v ceně dovozu. 

 Pokud by nedošlo k dovozu vozidla z jakéhokoliv důvodu, klient hradí cenu za dovoz 
auta.  

 V případě zaslání zálohy prodejci, budeme v případě odřeknutí vozu ze strany klienta 
zaslanou zálohu požadovat popř. vymáhat. Můjdovoz vždy zasílá zálohy až se 
souhlasem klienta. Nepotřebujeme žádné písemné rozhodnutí apod. Stačí jen 
odsouhlasení emailem nebo sms. 

 Můjdovoz neručí za tiskopisné chyby v inzerátech při popisu vozidla.  
 Můjdovoz nemá příplatky za vzdálenosti v zahraničí, ani za spolucestující. Klient platí 

vždy cenu za naše služby.  
 Cena za dovoz auta vztahující se na Německo popř. Rakousko je 22 900 Kč. Cena za 

dovoz vozidla z Belgie, Holandska, Švýcarska je 30 000 Kč.  

 Cena za dovoz auta z Německa obsahuje – telefonické vyjednávání s prodejcem, 
ověření vozidla, vyřízení převozních značek, pojištění, odhlášení v zahraničí, vyzvednutí 
klienta v místě bydliště, cesta do zahraničí, ze zahraničí, vyjednávání ceny. Klient si vždy 
PHM tankuje do svého nového vozu. Vyjednaná sleva se dělí 50/50 – vždy usilujeme o 

co nejlepší možnou cenu pro našeho klienta. 

 

Můjdovoz.cz vždy hájí své klienty a v případě jakýchkoliv pochybností o vozidle, doporučíme 
svým klientům poohlédnout se po jiném voze, než vůbec do zahraničí vyrazíme. 
Neprodáváme auta zahraničním bazarům. Chceme, aby český občan nebo firma koupili 
kvalitní auto za přijatelnou cenu.  

Díky našim zkušenostem vždy maximálně eliminujeme možná rizika spojená s koupí ojetého 
automobilu před samotnou cestou do zahraničí. Je nutno brát v potaz, že vždy klient kupuje 
ojetý vůz a Mujdovoz.cz nemůže ručit jakýmkoliv způsobem za stav ojetých vozidel, neboť 
nejsou jeho majetkem. 

                                                                                                


