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Jedna aplikace po celém 
světě

Myšlenka Uberu se zrodila v Paříži v roce 2008, kdy 
současný CEO Travis Kalanick a Garett Camp 
nemohli sehnat odvoz, a tak přišli nápadem odvozu 
jedním kliknutím.

500+
MĚST

70+
ZEMÍ

1M+
PARTNERSKÝCH

ŘIDIČŮ



OBJEDNÁVKA PŘÍJEZD ŘIDIČE HODNOCENÍ

Jak UBER funguje?
3 kroky vás dělí od zážitku s Uberem

 



S Uberem máte na výběr
Spolehlivý. Transparentní. Bezpečný. 

Uber nabízí styl odvozu na míru. 

Nízkonákladový uberPOP naleznete v Praze a Brně, jeho 
obdobou v Bratislavě je uberX. 

S vozy střední třídy uberSELECT a prémiovým UberBLACK 
se svezete v Praze. 

průměrný dojezdový 
čas Uberu v Praze

< 4 minutyuberPOP

uberSELECT

UberBLACK



uberPOP uberSELECT UberBLACK

Odvoz na míru
Nízkonákladový uberPOP naleznete v Praze a Brně.
S vozy střední třídy uberSELECT a prémiovým UberBLACK se svezete v Praze. 

Základní taxa 25 Kč

Cena za 1 km 9.9 Kč

Cena za 1 min jízdy  3 Kč

Základní taxa 30 Kč

Cena za 1 km 13 Kč

Cena za 1 min jízdy 4.5 Kč

Základní taxa 40 Kč

Cena za 1 km 27 Kč

Cena za 1 min jízdy  6 Kč

● Vozy do 10-let, např. 
Škoda Fabia etc.

● Minimální hodnocení 
řidiče 4.5 *

● Vozy střední třídy do 
5-let, např. VW Passat

● Minimální hodnocení 
řidiče 4.7 *

● Vozy vyšší třídy do 5-let, 
např. MB, Superb

● Minimální hodnocení 
řidiče 4.7 *



Cestujícího upozorníme
Po přijetí objednávky dostane cestující zprávu, že 
je partnerský řidič neslyšící nebo nedoslýchavý.
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