
OBJEDNÁVKA KARIET CCS BUSINESS

IČO:Zákaznícke číslo (2):

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Predpokladaný mesačný obrat (3): EUR

Názov spoločnosti / Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa (1):

Ďakujeme Vám za záujem o karty CCS. Prosíme o vyplnenie nasledujúceho formulára 
a  dodržanie maximálneho počtu znakov. Nápovedu pre vyplnenie vybraných riadkov 
nájdete na nasledujúcom liste. Pokiaľ už karty CCS používate, môžete tento formulár využiť 
na priobjednanie kariet a nemusíte vyplňovať Objednávku služieb. Ak chcete objednať viac 
kariet, vyplňte údaje o firme a formulár podľa potreby uložte viackrát alebo skopírujte, 
doplňte údaje o objednaných kartách a podpíšte  zodpovednou osobou.PLATÍ DO/EXPIRATION

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

Meno držiteľa karty (4):

Poznámka na karte (5): Aktivovať zadávanie stavu kilometrov (7):

Typ vozidla (6):

KARTA 1

Meno držiteľa karty (4):

Poznámka na karte (5): Aktivovať zadávanie stavu kilometrov (7):

Typ vozidla (6):

KARTA 3

Meno držiteľa karty (4):

Poznámka na karte (5): Aktivovať zadávanie stavu kilometrov (7):

Typ vozidla (6):

KARTA 5

Meno držiteľa karty (4):

Poznámka na karte (5): Aktivovať zadávanie stavu kilometrov (7):

Typ vozidla (6):

KARTA 2

Meno držiteľa karty (4):

Poznámka na karte (5): Aktivovať zadávanie stavu kilometrov (7):

Typ vozidla (6):

KARTA 4

Meno držiteľa karty (4):

Poznámka na karte (5): Aktivovať zadávanie stavu kilometrov (7):

Typ vozidla (6):

KARTA 6

Meno a priezvisko osoby zodpovednej konať za spoločnosť: 
(podľa výpisu z obchodného registra alebo na základe plnej moci)

dátummiesto

D D M M R

podpis zodpovednej osoby a pečiatka

R

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava • tel.: +421 2 582 80 600 • fax: +421 2 582 80 665 • e-mail: zakaznicke@ccs.sk • www.ccs.sk



NÁVOD PRE SPRÁVNE VYPLNENIE 
OBJEDNÁVKY KARIET CCS BUSINESS

(1)
Názov spoločnosti / meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa je názov, pod ktorým je subjekt zapísaný v obchodnom registri. 
To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe zvláštneho zákona. Súčasťou názvu obchodnej 
firmy právnickej  osoby je aj dodatok označujúci jej právnu formu. Obchodné meno podnikateľa - fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. 
Obchodné meno podnikateľa – fyzickej osoby – môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. V prípade 
dlhšieho názvu obchodnej firmy využite obidva riadky.

(2) 
Vyplní len zákazník, ktorý už má uzavretú platnú zmluvu o používaní kariet CCS a má zákaznícke číslo. V tomto prípade už nie je 
potrebné vyplňovať Objednávku služieb CCS.

(3)
Vyplní len nový zákazník. Uveďte predpokladaný mesačný obrat v EUR - súčet za všetky objednávané karty CCS Business.

(4)
Vyplňte meno osoby, na ktorú má byť karta vystavená.

(5)
Jedná sa o nepovinný údaj, ktorý môže pri väčšom počte kariet zjednodušiť Vašu orientáciu v mesačnom vyúčtovaní (ľubovoľné slovo - 
max. 16 znakov - nie EČV alebo meno držiteľa karty). Tento údaj bude vyznačený na karte a objaví sa rovnako na účtenke i v mesačnom 
vyúčtovaní.

(6)
Ku každej karte označte typ vozidla, pre ktoré bude využívaná:
A - osobný automobil
D - dodávkový automobil

(7)
Pri aktivácii tejto funkcie je držiteľ karty povinný pri úhrade na čerpacej stanici zadať aktuálny stav počítadla kilometrov. Tento údaj sa 
objaví na účtenke a v mesačnom vyúčtovaní. Ak chcete túto funkciu využívať, zaškrtnite uvedenú kolónku.

PLATÍ DO/EXPIRATION

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19
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