


Ať už zvolíte svatbu na zámku,
v romantickém hotelu nebo v úzkém
rodinném kruhu, je třeba vše dobře
naplánovat, zařídit a propočítat
potřebné náklady.

Čím lépe zvládnete přípravy, tím méně
bude zmatku a Vy si opravdu
vychutnáte svůj den.

Svatební vůz Vám zapadne do 
Vašeho
podrobného plánu svatebního dne.

Využijte našich zkušeností a nechte
starost s odvozem na svatbou nám

http://www.jetlimousine.cz/svatby



Naši řidiči jsou naší vizitkou.
Jsou to, co JetLimousine představuje:
profesionalitu, spolehlivost,
důslednost, lidskost

Ovládají světové jazyky, jsou diskrétní,
přesní, mají úctu a respekt

Jsou školeni a proškolováni pro
vysoký standard kvality bezpečné a 
pohodlné jízdy

Zkušení profesionálové, kteří mají
bohatou praxi s provozem po celé 
Evropě.





Svatbení transfer zahrnuje:
Jednoho profesionální řidiče pro Vámi vybraný vůz, druhy profesionální řidič  
k dispozici pro Váš vůz. 

Nájezd kilometrů je limit do 300 km (Nad limit je 15Kč/km) a 
300kč/hod/profesionální řidič

Svatební transfery hod cena

Mini 3 6 000 CZK

Základ 5 8 000 CZK

Komplet 8 10 000 CZK



Délka pronájmu je minimum 2hod. Nájezdový limit je do 50kilometrů. 

Po vyčerpání stanovených hodin a kilometrů platí hodinová sazba 1.000 CZK
Pronájem vozu je včetně profesonálního řidiče.

Ceník limit km 1 hodina

Sedany Míst Cena

Audi A8 Long (vládní verze) 3 1 800 CZK

Mercedes S - Long 3 1 800 CZK

Mercedes - GL 4 1 800 CZK

BMW X5 4 1 800 CZK

Mercedes - E 4 1 300 CZK

Mini Vany

Mercedes - Viano XL 6 1 200 CZK

Renault T rafic 9 1 100 CZK



Jste osoba, rodina nebo firma…
Máme pro Vás 
speciální ekonomicky efektivní
řešení.

Umíme Vás bezpečně, komfortně, 
spolehlivě
a rychle dopravit do cíle Vaší cesty – letem
Helikoptérou nebo letadlem

Připravíme pro Vás vyhlídkový let, který 
přizpůsobíme vašim
vysokým nárokům.

Zažijete neopakovatelný pocit z
opravdového letu helikoptérou.



KONTAKT

Tel.: +420 728 273 823

E-mail: info@jetlimousine.cz

Fakturační adresa

TM Corporation s.r.o.
Ostrovačická 783/61

641 00 Brno
IČ: 02619776

DIČ: CZ02619776

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, 
spisová značka C 81923

Bankovní spojení: 2100542535/2010
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