PRÍLOHA K OBJEDNÁVKE KARIET CCS
Tento formulár je
určený pre objednávku

VIAcard, Telepass

(pre úhradu diaľničných poplatkov na území Talianska)
POZOR - pred vyplnením si láskavo preštudujte vysvetlivky k jednotlivým kolónkam. Údaje vyplňte čitateľne veľkým tlačeným písmom (modro
alebo čierno).
Dodržujte maximálny počet znakov vymedzený kolónkami.

ÚDAJE O FIRME (vyplňte zhodne s objednávkou kariet UTA/CCS)
Obchodná firma: (1)

Zákaznícke číslo:

IČO:

Objednávame VIAcard v počte:

Objednávame Telepass v počte:

ks

ks

ŠPZ vozidla,
ku ktorému je Telepass vydávaný
(2):

Cenník poplatkov VIAcard (platný od 1.7.2007)
20 Zriaďovacia cena VIAcard:
Záruka CCS na VIAcard:
Servisný poplatok:

0 EUR
100 EUR
6 % z ceny služby a 1 % z obratu

Ročný poplatok za vedenie jednej VIAcard: 15,49 EUR
(pokiaľ je objednaná v priebehu roku, platí sa štvrťročne poplatok 3,87 EUR)
Ročný poplatok za každú ďalšiu VIAcard:
Poplatok za blokáciu VIAcard:
(v prípade straty alebo krádeže)

3,10 EUR
33,19 EUR

Cenník poplatkov Telepass (platný od 1.6.2002)
2002) Zriaďovacia cena Telepassu: 0 EUR
Záruka CCS na Telepass:
Servisný poplatok:
Mesačný poplatok za jeden Telepass:
Poplatok za blokáciu Telepassu:

100 EUR
6 % z ceny služby a 1 % z obratu
1,03 EUR
33,19 EUR

Zákazník potvrdzuje správnosť vyššie uvedených údajov a prehlasuje, že sa zoznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich okamžikom uzavretia
zmluvy dodržiavať. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o prípadnej zmene Všeobecných obchodných podmienok bude zákazníkovi zo strany CCS vždy oznámené
bez zbytočného odkladu. Zákazník si vždy môže vyžiadať aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Meno a priezvisko tlačeným písmom

ORIGINÁL PRE CCS

Pečiatka a vlastnoručný podpis
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 13789/B

TISK 11/2007

dňa

V
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DO PREDTLAČENÝCH POLÍ VYPLŇTE ÚDAJE PODĽA NÁZVU KOLÓNIEK A PODĽA VYSVETLIVIEK.
1.

Obchodná firma právnickej osoby 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 obchodnej firmy právnickej osoby je i dodatok
označujúci ich právnu formu. Obchodnou firmou právnickej osoby, ktorá se nezapisuje do
obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená. Obchodnou firmou fyzickej
osoby je jej meno a priezvisko. Obchodná firma fyzickej osoby môže obsahovať dodatok
odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

2.

Pokiaľ objednáte väčší počet Telepassov, informáciu o ďalších ŠPZ dodajte v prílohe.

ORIGINÁL TEJTO PRÍLOHY PRILOŽTE K OBJEDNÁVKE, KÓPIU SI ULOŽTE.

