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Wynajem szofera
Od samego początku wyróżnia nas indywidualne podejście, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych partnerów biznesowych. Proponujemy nowoczesną usługę wynajmu kierowców polegającą 
na oddelegowaniu doświadczonej osoby do Państwa dyspozycji. Oferowane przez nas rozwiązania są 
efektywne, a jednocześnie dostoswane do obowiązującej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

wynajem kierowcy z samochodem 250,00 zł 1,40 zł/km 1,10 zł/km

20,00 zł/h 20,00 zł/h 20,00 zł/h

100–300 kmdo 100 km od 300 km

postój kierowcy

wynajem kierowcy 70,00 zł/h 30,00 zł/h 3500,00 zł

od 2 h1 h 160 hCennik

Cennik



Relokacja samochodu na kołach
Niezależnie od tego, czy musisz zaprowadzić samochód do serwisu, do myjni, na sezonową wymianę 
opon, czy w dowolnie wybrane miejsce – zrobimy to za Ciebie. Skorzystaj z usługi i ciesz się wygodą 
oraz zaoszczędzonym czasem. Doświadczenie w zakresie transportu samochodów na kołach 
zdobywaliśmy przez kilkanaście lat, realizując zlecenia dla salonów samochodowych.

relokacja pojazdu

w strefie
miejskiej

49,00 zł 2,50 zł/km 1,00 zł/km

20,00 zł/h 20,00 zł/h 20,00 zł/h

do 50 km od 50 km

postój kierowcy

Cennik

usługa door to door

w strefie
miejskiej

poza strefą 
miejską

79,00 zł 2,50 zł/km

20,00 zł/h 20,00 zł/hpostój kierowcy

Cennik



Oferujemy autorski system doręczenia przesyłek w czasie rzeczywistym drogi do pokonania na terenie 
całej Polski. Odbiór oraz pewność doręczenia przesyłki w dowolnie wybranym czasie i miejscu oraz 
elastyczność powoduje maksymalizację jakości świadczonych usług, co idzie w parze z pełnym 
zadowoleniem naszych partnerów.

Doręczenie przesyłki ekspresowej

doręczenie przesyłki

rozpoczęcie 
zlecenia

40,00 zł 2,10 zł/km 1,50 zł/km

20,00 zł/h 20,00 zł/h 20,00 zł/h

do 50 km od 50 km

postój kierowcy

Cennik



www.autoawa.pl

Odprowadzenie samochodu
Jedziesz swoim samochodem na wydarzenie, na którym może się pojawić alkohol? Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo i zamów usługę odprowadzenia samochodu. Odwieziemy Cię Twoim samochodem pod 
wskazany adres. Luksusowa usługa we własnym aucie! 

Oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Każda usługa wyceniana jest indywidualnie i realizowana po 
akceptacji zleceniodawcy. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Driva Group Sp. z o. o.
ul. Przysieckiego 19
86-005 Przyłęki 508-52-52-53            biuro@autoawa.pl

USŁUGI NOCNE (od 18.00 do 6.00, piątki i soboty oraz wybrane święta)Cennik
Opłata

początkowa
Każdy 

kilometr
Pierwsze

10 min
oczekiwania

Każde następne
10 min

oczekiwania

Początek
zlecenia za

strefą miejską

Koniec
zlecenia za

strefą miejską

20,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł


