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Ceník ekologické likvidace autovraků 
 

Obchodní poptávka – nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. 
 

 
Autovraky do 3,5 tuny přijímáme zdarma, včetně vystavení potvrzení !!! 

 

Autovraky nad 3,5 tuny rádi zaplatíme podle materiálové výtěžnosti, cena dohodou !!! 
 
 

Ekologická likvidace autovraků   

Autovraky – osobní zdarma 

Autovraky – dodávky zdarma 

Autovraky – přívěsy zdarma 

Autovraky – motocykly zdarma 

Autovraky – nákladní, podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 

Autovraky – návěsy, přívěsy, podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 

Autovraky – autobusy, podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 

Autovraky – jeřáby, podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 

Autovraky – stavební stroje, podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 

Autovraky – zemědělské stroje, podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 

Autovraky – ostatní (s motorem), podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 

Autovraky – ostatní, podle materiálové výtěžnosti cena dohodou, výkup 
 

 

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků ve smyslu Přílohy č. 17 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném 

znění Vám samozřejmně vystavíme zdarma. K vystavení potvrzení od Vás potřebujeme, velký technický průkaz, doklad 

totožnosti, nebo zplnomocnění majitele vozu. Od firem kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku. S tímto 

potvrzením od nás, pak již budete moci vozidlo odhlásit z evidence vozidel. 

  

!!! VIN karoserie na vozidle musí souhlasit s VIN ve velkém technickém průkazu !!! 

 
Autovraky přijímáme v provozovně ve Strašicích, nutno domluvit příjem autovraku předem. 

  

V případě Vašeho zájmu si vozidlo odvezeme. 
 

Příjem materiálu, provozovna Strašice 637 (areál bývalých kasáren) 
Provozní doba: Po–Pá 8:00–12:00, 13:00–16:00 hodin, Sobota 9:00–12:00 hodin.  
Mob. tel.: 602 414 523, 602 157 925 p. Šilhavý 
  

Ostatní materiál a celky po tel. dohodě, aktuální ceny na telefon. Objednávky na odvoz šrotu, nebo jeho likvidaci přímo 

u zákazníka. 

  

 


