
Interní autopůjčovna

• Bezstarostné řešení                
   carsharingem
• Bez personálního zatížení
• Dohled a přehled nad     
   používáním vozidel

Benefit pro zaměstnance

• Jednoduché použití
• Zpřístupnění (i mimo pracovní  
   dobu)
• Zpřehlednění, zvýšení      
   spokojenosti

Úspora nákladů

• Zefektivnění vozového parku
• Zlepšení využití vozidel, snížení    
   jejich počtu
• Bezplatná analýza vozového parku

Co s Flexiautem získáte? 

Prvních 14 dní

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Instalace

Jednotka do vozu
(hardware) – leasing na 24 měs.

Jednotka do vozu
(hardware) – pořízení

Měsíční poplatek za službu
 (provoz, licence, podpora...) 1 490 Kč 990 Kč/ks

7 390 Kč (jednorázově)

1 690 Kč  (jednorázově)

Zcela ZDARMA provoz i hardware  (zákazník platí pouze instalaci)

6 990 Kč (jednorázově)

339 Kč (měsíčně)

Poplatek za provoz služby (hardware)

Poplatek za hardware

Instalační poplatek

cena 1 vozu cena od 5 aut v systému (po slevě)

N
a výběr jedna z m

ožností

Cenová nabídka

Aplikace do mobilu

• Rezervační systém
• Odemykání auta bez nutnosti             
   předávání klíčků
• Přehled o vytíženosti auta

Aplikace pro správce (desktop)

• Feet management, fleet monitoring
• Přehled o vytíženosti auta
• Správa – stav vozidla
• Řešení poškození – fotodokumentace

Jednotka do vozu

• GPS, GSM + ovládací modul
• Předávání dat
• Ovládání odemykání a zamykání,                         
   hlášení stavu

Co je obsahem balíčku?

Nechte starost o vaši interní 
autopůjčovnu na nás díky zcela 
automatizovanému systému 
sdílení aut.

Unikátní řešení 
vašeho fleetu 

už od 
990 Kč 
měsíčně



www.flexiauto.cz flexiauto@innogy.cz +420 703 483 135

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 

• Zmenšení parku o 1/3 
  (2 vozidla)
• Úspora min. 20.000 Kč   
  měsíčně

ROVNOMĚRNÉ VYUŽITÍ 
VOZIDEL 

• Lepší plánování servisu,          
  oprav
• Rovnoměrné opotřebení

ZLEPŠENÍ VYUŽITÍ 
A NÁVRATNOSTI VOZIDEL

• Tisíce korun měsíčně
• Rovnoměrné využití
•• Zvýšení návratnosti díky   
   možnosti zpoplatnění            
   soukromých jízd

BENEFITY SPOJENÉ 
S ELEKTRICKÝM POHONEM

• Nižší náklady na palivo 
  o cca 65 %
• Dálniční známka zdarma 
  a odpuštění silniční daně
•• Parkování zdarma na modrých           
   zónách

Benefity získané optimalizací3

Vaše vozidla jezdí většinou jen 
krátké trasy – nabíjet tak můžete 
levně a přes noc. Minimálně 
polovinu flotily je možné bez 
problému elektrifikovat. Zbývající 
část může spoléhat na plug-in 
hybridy nebo elektromobily 
s větší baterií.s větší baterií.

ELEKTRIFIKUJTE 
VHODNOU ČÁST 
FLOTILY

Vaše vozidla nyní např. 
o víkendech nejezdí!
Nabídněte pomocí mobilní 
aplikace vozidla zaměstnancům 
a jejich blízkým mimo pracovní 
hodiny.

NABÍDNĚTE 
VOZIDLA I MIMO 
PRACOVNÍ DOBU

Vaše vozidla nejsou drtivou 
většinu dne využívána.
Sdílením vozidel mezi 
zaměstnanci můžete vozový 
park zmenšit o 2 vozidla.

SDÍLEJTE 
SVÁ 
VOZIDLA

Doporučená optimalizace2

*Data pro vytvoření analýzy byla získána za pomoci fleet monitoring systému instalovaného v reprezentativním vzorku 6 vozidel, a to v období 1.-31.1.2022.

Celková vzdálenost : 5 624 km

Trasy > 100 km: 16x 

Maximum jízd zároven: 3̌

Průměrná cesta: 28 minut

Jízd za den: 9

Počet vozidel: 6

Analýza vozového parku*1

Jak Flexiauto zefektivní 
váš vozový park?


