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Úvod

Přednostní výpis (dále jen PV) je forma inzerce na Sauto.cz, která garantuje pozici ve 

výpisu inzerátů, a to na sedmé či osmé příčce. Zobrazuje se na všech stránkách výpisu 

inzerátů zvolené značky. Jeho využitím tak maximalizujete pravděpodobnost toho, 

že inzerát kupce zaujme a zároveň tím zvyšujete i pravděpodobnost rychlého prodeje 

vašeho vozu a to bez ohledu na to, jaké řazení inzerce uživatel právě využívá. Pozice 

Přednostního výpisu jsou jedinečné také v tom, že se na jedné stránce zobrazí nanejvýš 

dva inzeráty pro každou značku vozu. Znamená to, že službu může využívat jen omezený 

počet inzerentů.

Představení společnosti Business Lease

Business Lease patří mezi přední a osvědčené poskytovatele operativního leasingu          

v České republice a regionu střední Evropy. Původně nizozemská společnost vstoupila 

na český trh v roce 1996. Dnes vedle poskytování operativního leasingu funguje 

jako outsourcovaný správce firemních flotil, provozuje autopůjčovnu „Business Rent“ 

s možností zapůjčení vozu i na dobu několika měsíců a prodává vozy vrácené po 

operativním leasingu ve špičkové kondici přes vlastní bazar „Auto Market“ na doméně: 

www.autapooperaku.cz. Každý měsíc se z operativního leasingu vrací 150–200 

pravidelně servisovaných vozidel, která nabízíme přes server www.sauto.cz ke koupi 

široké veřejnosti, ale i fyzickým a právnickým osobám. Všechna vozidla, která nabízí 

autobazar společnosti Business Lease k prodeji, mají dohledatelnou servisní historii i 

garantovaný stav tachometrů po 3–5 letech užívání. 



ÚNOR DUBEN

Počet dní 28 30

Počet všech aktivních inzerátů (všechny značky) 149 159

Zobrazení ve výpise inzerátů 2 445 871 2 842 600

Zobrazení ve výpise PV - 4 332 913

Zobrazení ve výpise standard + PV (CELKEM) 2 445 871 7 175 513

Počet zobrazení detailu inzerátů 31 258 58 674

Počet zobrazení detailu inzerátů PV - 20 824

Počet zobrazení detailu inzerátů standard + PV (CELKEM) 31 258 79 498

Počet reakcí na inzerát = mailové poptávky 14 30

Počet zobrazení telefonů 90 114

Počet prodejů poptávajícím z Sauto.cz 8 19

Výše cen inzerce PV 0 Kč 45 000 Kč

Výše cen inzerce = měsíční fee 6 270 Kč 6 270 Kč

Výše cen inzerce = měsíční fee + PV pouze 
databáze 51 270 Kč

Výsledky

Zdroj: interní data Seznam.cz, interní data BUSINESS LEASE s.r.o.

Z výsledků vyplývá, že Přednostní výpis tvořil v dubnu u detailu inzerátů společnosti 

jednu čtvrtinu všech zobrazení. Zároveň ve stejném měsíci prodal Business Lease s.r.o. 

o 11 vozů více než v únoru, kdy ještě neměl zakoupenou výše zmíněnou službu.

Vyjádření společnosti

„Inzerci Přednostního výpisu hodnotíme jako velmi přínosnou. Vidíme jednoznačný trend 

v růstu počtu zobrazení detailu inzerátů a z toho plynoucí nárůst prodejů. Určitě chceme 

tuto službu na inzertním serveru Sauto.cz i nadále využívat.“ – společnost BUSINESS 

LEASE s.r.o.


