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THE CLUB – Limousine service 

Základní informace 

Pro koho je služba určena? 

Služba Limousine service (dále jen LS) je určena pouze pro členy (držitele 

členské karty) s případným doprovodem – maximálně 3 osoby. 

Členská karta je nepřenosná. 

Osoby bez platné LS karty nemohou být přepravovány. 

 

Jak se stanu členem? 

V případě zájmu o členství kontaktujte prosím našeho operátora na 

telefonním čísle +420 733 222 222 případně manažera projektu Ing. Tomáše 

Polišenského, +420 602 228 155, membersonly@the-club.cz . 

Aktivací služby dáváte souhlas ke zpracování svých osobních údajů dle GDPR 

(pouze pro účely LS) a souhlasíte s pravidly využívání služby LS. 

 

Typy členství: 

Karta Platinum: 

Vstup do members area na www.the-club.cz   

Garance vozu při objednání 12 hodin předem 

Zvýhodněné ceny za přepravu – ceník platinum 

5000 Kč měsíčně 

36 000 Kč ročně 
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Karta Gold:  

Vstup do members area na www.the-club.cz 

Garance při objednání vozu 72 hodin předem 

Ceník Gold 

3000 Kč ročně 

 

Dle zvoleného typu členství karta opravňuje k čerpání služeb za 

zvýhodněných podmínek, které může využít pouze držitel karty (jehož jméno 

je na členské kartě). 

Minimální délka členství je jeden měsíc. 

 

Kolik mě využívání služby bude stát? 

Aktuální ceník viz níže. 

Vůz je vždy vypraven a bude účtován z Prahy. 

Čekání řidiče je zpoplatněno stejnými hodinovými sazbami. 

Účtuje se každá započatá hodina. Čas se počítá od přistavení vozu. Stanovené 

ceny jsou včetně DPH. 

Pro Prahu a okolí platí hodinové sazby, při cestě mimo Prahu hradí klient 

i zpáteční jízdu.  

Platební podmínky: měsíční vyúčtování fakturou. 
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Vozový park:  

Stáří vozidel maximálně 10 měsíců      

Mercedes Benz třídy V   

Mercedes Benz třídy E 

Mercedes Benz třídy S     

 

Kde mohu službu využít? 

Službu LS je možno využít na celém území ČR i v Evropě. Jízdy mimo Prahu 

doporučujeme objednávat 48 hodin předem. 

 

Odkdy dokdy je služba dostupná? 

Služba LS je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 

Jak si mohu objednat přistavení vozu? 

Kontaktujte prosím naše operátory na telefonním čísle +420 733 222 222. 

Jízdy jsou odbavovány v pořadí dle času objednávek.  

 

K čemu mi slouží karta LS? 

Karta slouží k identifikaci při nástupu do našich vozidel LS. 

Existují nějaká omezení při přepravě? 

 

Vozy služby LS nejsou vybaveny dětskými sedačkami (děti, které musejí 

být přepravovány v dětských sedačkách, lze v rámci LS přepravovat až po 

dohodě s operátorem). 

Nelze přepravovat nadměrná zavazadla a živá zvířata. 

Ve vozidlech LS je zakázáno kouřit a konzumovat alkohol. 

 

 



Limousine service 

Ceník 

Mercedes-Benz S 

Karta Platinum     Karta Gold 

1600 Kč / hodina    2200 Kč / hodina 

4500 Kč / 4 hodiny    7500 Kč / 4 hodiny 

 

Mercedes-Benz E 

Držitel karty - Platinum   Držitel karty - Gold 

850 Kč / hodina     1300 Kč / hodina 

3400 Kč / 4 hodiny    4500 Kč / 4 hodiny 



Mercedes-Benz V 

Karta Platinum     Karta Gold 

850 Kč / hodina     1300 Kč / hodina 

3400 Kč / 4 hodiny    4500 Kč / 4 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozovatelem projektu je společnost B1 a.s. ve spolupráci se společností Delaronta s.r.o. 


