Cenník trakčných výkonov elektrických lokomotív, personálu a služieb:
A villany mozdonyok, a személyzet és a szolgáltatások árlistája
Trasy ŽSR a SŽDC bez personálu* :
ŽSR és SŽDC vonalak személyzet nelkül:
Typ lokomotívy :
Mozdony típusa
121
182
242
193 (vectron)

Typ lokomotívy :
Mozdony típusa
740

Cena v
Cena v €/hod.1)
Cena v €/deň 2)
€/mesiac 3)
Ár euróban / óra 1 Ár euróban / nap 2 Ár euróban /
hónap 3
30
450
9.500
50
700
17.000
50
700
18.000
85
2.000
62.000

Cena v €/hod.1)
Ár euróban / óra 1

Cena v €/deň 2)
Ár euróban / nap 2

50

700

Cena v
€/mesiac 3)
Ár euróban /
hónap 3
13.000

€/km 3)
2,0
3,0
1,5
1,5

€ / km
6,50

1) min. 12 hodín za výkon,
minimum 12 óra a teljesítményért
2) max. priemerný denný výkon 350 km
maximum átlag teljesítmény 350 km
3) po prekročení max. výkonu za deň (350 km) sa účtuje náhrada za údržbu na každý ďalší km podľa cenníka
Max. denný výkon lokomotívy 193 je 1000 km
A maximum teljesítmény átlépéséért egy napra (350 km) a karbantartási kártérítést minden további km után
felszámítják az árjegyzék szerint
*HDV sa prenajíma len s personálom
A mozdony csak mozdonyvezetővel bérelhető
*Cena za výkon sa počíta z miesta kde sa lokomotíva aktuálne nachádza, a na toto miesto sa HDV vracia, pokiaľ
sa nedohodne inak.
A teljesítmény árát abból a helyből számítják ki, ahol a mozdony jelenleg található, és arra a helyre ahova a
mozdony visszatér, ha nincs más megegyezés

SK
CZ

Rušňovodič
Mozdonyvezető
30 EUR/hod
30 EUR/hod + cp

1) min. 12 hodín za výkon
Minimum 12 óra a teljesítményért
2) Cena za výkon v ČR sa navýši o zákonné náklady na stravné a cestovné.
A csehországi teljesítmény árát az étkeztetés és az utazás jogi költségei növelik.
Trasy MÁV a GYSEV bez personálu/ MÁV és Gysev vonalak személyzet nélkül

Typ lokomotívy/
mozdony típusa
242
193 (vectron)

€/hod 1)
€/óra 1)
50
85

€/deň 2)
€/nap 2)
700
2.000

€/mesiac 3)
€/hónap 3)
18.000
62.000

€/km 3)
2,00
1,5

Trasy MÁV a GYSEV s personálom / MÁV és Gysev vonalak személyzettel

Typ lokomotívy/
Mozdony típusa
Maďarizovana / magyar EBF 740 + 1 rušňovodič/mozdonyvezető

€/hod 1)
€/óra 1)
110

€ / km
6,50

Prenájom možný len s personálom / Csak személyzettel bérelhető
min. 12 hodín za výkon
minimum 12 óra a teljesítményért
2) max. priemerný denný výkon 350 km
3) po prekročení max. výkonu za deň (350 km) sa účtuje náhrada za údržbu na každý ďalší km podľa cenníka
A maximum teljesítmény átlépéséért egy napra (350 km) a karbantartási kártérítést minden további km
után felszámítják az árjegyzék szerint
Max. denný výkon lokomotívy 193 je 1000 km
A 193-as mozdony maximum teljesítménye 1000 km
*HDV sa prenajíma len s personálom
A mozdony csak mozdonyvezetővel bérelhető
*Cena za výkon sa počíta z miesta kde sa lokomotíva aktuálne nachádza, a na toto miesto sa HDV vracia, pokiaľ
sa nedohodne inak.
A teljesítmény árát abból a helyből számítják ki, ahol a mozdony jelenleg található, és arra a helyre ahova a
mozdony visszatér, ha nincs más megegyezés

1)

Rušňovodič /mozdonyvezető
HU
30 EUR/óra
1) min. 12 hodín za výkon

minimum 12 óra a teljesítményért

Vozmajster /kocsivizsgáló
HU
30 EUR/óra
1) min. 8 hodín za výkon

minimum 8 óra a teljesítményért

