
 

   

    
Využijete stroj jen několik dní v roce? Nebo nutně sháníte krátkodobý 

pronájem stroje? Máte u nás stroj na servisu? 
Využijte možnost zapůjčení!   

Alternativou k nákupu strojů a příslušenství je využití služeb Půjčovny AGROTEC a.s. 
Zemědělské a stavební divize. Nabízíme našim zákazníkům komplexní služby včetně 
dopravy či zaškolení na 4 střediscích přímého prodeje Agrotec a.s.  
 
Záměrem této půjčovny je snaha o doplnění kompletnosti poskytovaných služeb o oblast 
pronájmu a výpůjčky zemědělských strojů pro naše zákazníky v námi obsluhovaných 
okresech. https://www.eagrotec.cz/prodej 

Pravidla zapůjčení: 
1. Základem pro určení výše nájemného je ceníková sazba stanovena v nabídce strojů. Nájemné je 

nastavené na průměrné denní nasazení 8 Mth na každý pracovní den nájemného období. Pokud 
bude vyšší, budou hodiny navíc vyúčtovány formou příplatku k nájemnému v sazbě jedna hodina je 
rovna jedné osmině denního nájemného nebo viz sazebník půjčovny. 

2. Cena je uváděna vždy pouze za samostatný stroj, tzn. motorová technika bez PHM a obsluhy, 
přípojná technika bez traktoru a obsluhy. Nájemce bude vždy proškolen, jak stroj používat. 

3. Stroj bude vždy k vyzvednutí na dané pobočce společnosti, kde se zrovna nachází, převoz bude 
možný dle domluvy s pronajímatelem. 

4. Cena za převoz/dopravu není započítána do ceny za zapůjčení. 
5. Před předáním stroje bude vždy vybrána kauce podle platného zařazení stroje. 
6. Na stroji bude vždy sjednáno pojištění, ze kterého budou hrazeny havárie stroje dle stanovených 

podmínek služby. Případná spoluúčast bude přecházet na nájemce. 
7. Pokud bude stroj vrácen v poškozeném či znečištěném stavu, bude mu individuálně účtován další 

poplatek. 
8. Je přísně zakázáno zasahovat do stroje (motoru nebo jeho částí) či s ním manipulovat jiným 

způsoben než k jakému je určen. 
9. Pokud nebude stroj vrácen v ujednaném časovém termínu, bude pronajímateli přiúčtován další 

poplatek 
10. Stroj je předáván s plnou nádrží. Stroj může být vrácen s plnou nádrží nebo chybějící množství 

bude doúčtováno 

Předpoklady pro uzavření smlouvy: 
Fyzická osoba 
• uzavření nájemní smlouvy 
• doklad totožnosti 
• řidič je držitel platného řidičské oprávnění příslušné skupiny 
• složení kauce při podpisu smlouvy a před předáním stroje 
 
Právnická osoba  
• uzavření nájemní smlouvy 
• plná moc od odpovědného zástupce právnické osoby pro osobu uzavírající smlouvu, pokud není v OR 
• řidič je držitel platného řidičské oprávnění příslušné skupiny 
• složení kauce při podpisu smlouvy a před předáním stroje  



 

   

 
 
 
 

 Cena na den v Kč bez DPH Cena za Mth v Kč bez DPH 
Traktor T3 3600,- 450,- 
Traktor T4 4000,- 500,- 
Traktor T5 4800,- 600,- 
Traktor T6 5200,- 650,- 
Traktor T6 DC 5600,- 700,- 
Traktor T7 6400,- 800,- 
Traktor T7 HD 7200,- 900,- 
Traktor T8 8000,- 1000,- 

 

 Cena na den v Kč bez 
DPH 

Cena za ha v Kč bez 
DPH 

Sklízecí technika 
- mlátička - 1000,- 
- lis 5000,- - 

Braud 10 000,- individuálně 
 

Stavební technika a manipulátory 5000,- - 
 

Závěsná technika: 
- Rozmetadla hnoje 5000,- - 
- Rozmetadla průmyslových 

hnojiv 5000,- individuálně 
- postřikovače 5000,- individuálně 
- půdzpracující stroje 4000,- individuálně 
- dopravní technika 5000,- - 
- mulčovače 4000,- - 

 

 

  


