
CENNÍK POŽIČOVNE STROJOV A 
NÁRADIA 2022 



Cenník požičovne strojov a náradia 

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 01.01.2022,  

Potrebné doklady na prenájom 

Pri zapožičaní stroja požadujeme od fyzickej osoby občiansky preukaz. Pri nepredložení OP bude 

požadovaná záloha v plnej výške ceny náradia. Záloha bude vrátená pri vrátení stroja. Pri niektorých 

strojoch je zvlášť účtovaná cena za príslušenstvo alebo jeho opotrebovanie. Pri vrátení extrémne 

znečisteného stroja sa účtuje poplatok 5 €. 

Servis a doprava 

K ponúkanému sortimentu zaisťujeme servis, odborné poradenstvo, kvalifikovanú obsluhu stroja, 

montážne a demontážne práce. Podľa potrieb a želania zákazníka zabezpečíme prepravu. Pri 

zapožičaní stroja budú spoplatnené PHM. 

Zábezpeka 

Pri prenájme stroja, zariadenia, požadujeme kauciu, ktorú Vám vrátime späť pri vrátení stroja, 

zariadenia. Výšku kaucie nájdete v aktuálnom cenníku, prípadne Vám ju oznámi zamestnanec 

TTS s.r.o.. 

Zľavy a zvýhodnenia 

K dlhodobému prenájmu pristupujeme individuálne a po vzájomnej dohode môže byť cena 

upravená. 



RUČNÉ NÁRADIE 

Ponúkame Vám najnovšie, moderné a 
spoľahlivé ručné náradie od renomovaných  
zahraničných výrobcov, ktoré má široké 
využitie v domácej aj profesionálnej oblasti.  
Technika z našej širokej ponuky Vám 
poskytne ľahký, hladký, komfortný a 
bezporuchový priebeh prác za každých 
podmienok. 

Kombinované 
kladivo 7kg TE60-
ATC 

Kladivo vŕtacie Cena  prenájmu do 6 hod. 10,00€
Ø vŕtania max. 40mm Cena prenájmu na deň 20,00€

Cena prenájmu na víkend 30,00€
         Zábezpeka  100 € 

Kompaktné a ľahké 
vŕtacie kladivo SDS 
plus  TE 7 

Kladivo vŕtacie Cena prenájmu do 6 hod. 6,00€
Ø vŕtania max. 24mm Cena prenájmu na deň 12,00€

Cena prenájmu na víkend 30,00€
         Zábezpeka  100 € 

Výkonné vŕtacie 
kladivo SDS plus  
TE 30 

Kladivo vŕtacie Cena prenájmu do 6 hod. 7,00€
Ø vŕtania max. 28mm Cena prenájmu na deň 14,00€

Cena prenájmu  na víkend 21,00€
         Zábezpeka  100 € 



Búracie kladivo 
SDS max TE500-
AVR 

Kladivo búracie Cena prenájmu  do 6 hod. 10,00€
Ø energia úderu 8,5J Cena prenájmu s na deň 20,00€

30,00€
         Zábezpeka  100 € 

Vibračný  valec s obsluhou 15 minút / 5,80 € bez DPH.


