
Službu poskytuje: ID Car s.r.o. sídlem 

Hlavní 826, 250 64, Hovorčovice, IČ: 24853151, DIČ: CZ24353151, 

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201798.

Více informací o výhodách jednotlivých služeb získáte na stáncích Mservis,

které najdete ve všech velkoobchodech MAKRO a na www.makro.cz/mservis.

Další informace můžete rovněž získat na informační lince MAKRO 844 999 111.

Službu Mtransport můžete využít ve všech velkoobcho-
dech MAKRO Cash & Carry

Místo 
určení

Instalace Montáž Recyklace
zdarma

Mtransport 
nechte si koupené zboží
přivézt i sestavit

Mtransport



Odvezeme každý nákup
Služba se vztahuje na všechny druhy zboží. Od velkých 
elektrospotřebičů přes nábytek až po paletu balených vod. 

Minimální poplatek
Částka za odvoz je zpoplatněna podle vzdálenosti od velkoobchodu 
MAKRO do místa doručení.

Ceník odvozu zboží 
za první uzamykatelné dveře zákazníka
 do 20 km    325 Kč 

 od 20,1 km    408 Kč 

Vy určíte přesné místo dodání
Sami si určíte místo, kam chcete zboží dovézt. Přivezené zboží Vám 
doručíme na přesně určené místo v provozovně nebo ho vyneseme 
třeba až do posledního poschodí přímo do bytu.

Ceník za vynesení zboží 
 do 1. patra    zdarma 

 od 1. patra    150 Kč/výnos 

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD,
KTERÉ VÁM SLUŽBA Mtransport+ NABÍZÍ

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Využijte všech výhod,
které Vám služba Mtransport nabízí

Uvedené ceny jsou bez 10 % DPH.

www.makro.cz

Neztrácejte čas, nechte to odborníkům

Instalace a montáž zboží
Pokud nechcete zbytečně ztrácet čas, můžete za příplatek využít 
možnosti instalace a montáže přivezeného zboží. 

Ceník za zapojení a instalaci spotřebičů
 Druh spotřebiče  Cena Poznámka

 Plynová varná deska  500 Kč zapojení 1 m od spotřebiče

 Elektrická varná deska  450 Kč –

 Pračka  400 Kč bez příslušenství

 Elektrická trouba  450 Kč –

 Plynový sporák  550 Kč zapojení 1 m od spotřebiče

 Dřez + baterie  500 Kč bez příslušenství 

 Myčka  400 Kč bez příslušenství

 Americká lednice  500 Kč bez příslušenství

 Dopravné za 1 technika  250 Kč* 

Instalace, tedy truhlářské zapracování je účtováno dle hodinové 
sazby (viz Nábytek). V ceně není započtena částka za použitý 
spojovací materiál, který není součástí balení. 

Ceník za montáž kancelářského 
a zahradního nábytku
 Druh nábytku    Cena

 Veškerý nábytek    14 % z ceny

 Atypické práce    280 Kč/hod./osobu  

Dopravné za 1 montážníka    250 Kč   

*Poznámka
za 1 montážníka v okruhu do 20 km od velkoobchodu 
MAKRO + 10 Kč/km nad 20 km tam i zpět

Bezplatný odvoz starých spotřebičů
V případě dovezení, montáže nebo instalace nového spotřebiče služ-
ba automaticky zahrnuje bezplatný odvoz původního spotřebiče.  


