
PRIOBJEDNÁVKA KARIET UTA/CCS

Zákaznícke číslo (2):

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Predpokladaný
mesačný obrat (3): EUR

EUR

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

Názov uvedený na kartách (4):

Záruka pre vydanie karty (5):

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 

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

dátum

podpis zodpovednej osoby a pečiatka

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Mám záujem o formuláre pre:

Mýto v Taliansku 

Mýto v Nemecku (Toll Collect – OBU) změna stávající registrace
přes UTA/CCS
mám již GO BOXY, žádám
o registraci přes UTA/CCSMýto v Rakúsku (Asfinag – GO BOX)

M Mýto v Belgicku

Toll2Go (spoločný systém mýta pre Nemecko a Rakúsko)

Tunel Taliansko/Francúzsko (karta Mont Blanc – Frejus Card) 

Mýtné ve Velké Británii Mýto v Bielorusku

Mýtné ve Francii/Španělsku/Portugalsku/Belgii (UTA MultiBOX)

E-mailová adresa pre zaslanie formulárov

miesto

EČV (6) 

Typ vozidla

Výrobca
(značka automobilu)

Typ karty (7)

Poznámka na karte (8) Poznámka ku karte (9)
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Zvoľte požadovanú dĺžku platnosti kariet: štandardná: max. 2 roky predĺžená: 3 roky 4 roky

ŠPECIFIKÁCIE KARIET

PIN kód (10) – Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Požadujeme pridelenie systémového PIN kódu – ku každej karte
Vám bude automaticky pridelený iný PIN
 Požadujeme pridelenie firemného PIN kódu.

Uveďte požadovanú štvormiestnu číselnú kombináciu.

IČO:

Službu vrátenie DPH cez spoločnosť 
EASYTRIP Transport Services 

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 UTA/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.



NÁVOD PRE SPRÁVNE VYPLNENIE
PRIOBJEDNÁVKY KARIET UTA/CC

 
 

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 

(1)
Názov spoločnosti, 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 jej právnu formu. Obchodnou 
firmou fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodná firma 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 má už uzavretú platnú zmluvu o používaní kariet CCS a má zákaznícke číslo.

(3)
Uveďte predpokladaný mesačný obrat - súčet za všetky objednávané karty UTA/CCS.

(4)
Uveďte názov, ktorý bude umiestnený na všetkých vašich kartách (napríklad skrátený názov firmy atď.), max. 20 znakov.

(5)
Doplňte celkovú výšku finančnej záruky pre všetky požadované vozidlá v súlade s cenníkom služieb CCS. Pokiaľ si zvolíte formu bankovej 
záruky, priložte jej originál.

(6)
Uveďte EČV vozidla, na ktorú má byť karta UTA/CCS vydaná. Pokiaľ požadujete kartu univerzálnu (je ju možné použiť pre akékoľvek 
vozidlo) napíšte WAGEN.

(7)
Karty Mercedes Service Cards sú určené pre vozidlá značky Mercedes, karty Omniplus Service Cards sú určené pre vodičov autobusov 
Mercedes a Setra. Plne nahradia kartu UTA/CCS a naviac ju rozšíria aj o ďalšie výhody. Tou najväčšou je možnosť využitia širokej siete 
servisov MercedesBenz alebo EvoBus ServiceCenter po celej Európe, a to bez účtovania servisných prirážok zahraničného partnera k 
dielenským faktúram.

(8)
Jedná sa o nepovinný údaj. Text (max. 9 znakov) bude vyrazený len na karte, neobjaví sa na vyúčtovaní CCS ani faktúrach UTA.

(9)
Jedná sa o nepovinný údaj. Text (max. 20 znakov) nie je vyrazený na karte, ale je viditeľný na vyúčtovaní CCS a faktúrach UTA. Pri 
väčšom počte kariet vám zjednoduší orientáciu v mesačnom vyúčtovaní.
(10)

V prípade, že si určíte firemný PIN, je tento PIN rovnaký pre všetky karty vystavené na EČV. U univerzálnych kariet je z dôvodu bezpečno-
sti pridelený automaticky počítačom systémový PIN.

Pri obnove kariet zostáva vždy PIN rovnaký ako mala karta pôvodná.

Poučenie: PIN kód obdržíte ku každej UTA/CCS karte v zvláštnej obálke. V žiadnom prípade si PIN nezaznamenávajte na kartu ani na 
púzdro, v ktorom kartu uchovávate. Nikto, ani personál čerpacej stanice, nie je oprávnený od vás požadovať znenie PIN kódu.
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