
IČO:

úDAJE O SpOLEčNOSTi
Název společnosti / Jméno a příjmení fyzické osoby - podnikatele (1):

OBJEDNÁVKA KARET  
CCS BONUS FLEET
Děkujeme Vám za zájem o služby CCS. Prosíme o vyplnění následujícího formuláře a dodržení maximálního počtu znaků. 
Nápovědu pro vyplnění vybraných řádků naleznete na následujícím listu. Pokud jste již zákazníky CCS, můžete tento formulář 
použít na přiobjednání karet CCS Bonus Fleet. Chcete-li objednat více než čtyři karty, vyplňte údaje o firmě, formulář podle 
potřeby uložte vícekrát nebo okopírujte, doplňte údaje o objednávaných kartách a opatřete podpisem oprávněné osoby. PLATÍ DO/EXPIRATION

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

RZ vozidla/Jméno řidiče (2):

RZ vozidla/Jméno řidiče (2):

RZ vozidla/Jméno řidiče (2):

RZ vozidla/Jméno řidiče (2):

Denní limit (3):

Denní limit (3):

Denní limit (3):

Denní limit (3):

Týdenní limit (4):

Týdenní limit (4):

Týdenní limit (4):

Týdenní limit (4):

Povolené kódy zboží (7):

Povolené kódy zboží (7):

Povolené kódy zboží (7):

Povolené kódy zboží (7):

Měsíční limit (5):

Měsíční limit (5):

Měsíční limit (5):

Měsíční limit (5):

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

KARTA 1

KARTA 3

KARTA 2

KARTA 4

Jméno a příjmení osoby odpovědné jednat za společnost: 
(podle výpisu z obchodního rejstříku nebo na základě pověření)

datummísto

D D M M R

podpis odpovědné osoby a razítko

R

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 5, 180 21 Praha 8 • tel.: +420 266 108 108 • fax: +420 266 108 588 • e-mail: market@ccs.cz • www.ccs.cz

Nevyplňujte - pouze pro potřeby CCS

Povolené skupiny zboží (6):

Povolené skupiny zboží (6):

Povolené skupiny zboží (6):

Povolené skupiny zboží (6):



NÁVOD pRO SpRÁVNé 
VypLNěNí OBJEDNÁVKy 
KARET CCS BONUS FLEET

(1)
Název společnosti, pod kterým je subjekt zapsán v obchodním rejstříku. To platí i pro právnické osoby, které se zapisují do obchodního 
rejstříku na základě zvláštního zákona. Součástí obchodní firmy právnické osoby je i dodatek označující její právní formu. Obchodní firmou 
fyzické osoby je její jméno a příjmení. Obchodní firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh 
podnikání. V případě delšího názvu obchodní firmy využijte oba řádky.

(2) 
Vyplňte RZ nebo jméno řidiče podle toho, na který údaj si přejete, aby byla karta vystavena (max. 20 znaků).

(3)
Stanovte denní limit čerpání na kartu (v Kč). Denní limit slouží jako ochranný element pro případ ztráty nebo odcizení karty. Jde o nepovinný 
údaj.

(4)
Stanovte týdenní limit čerpání na kartu (v Kč). Jde o nepovinný údaj.

(5)
Stanovte měsíční limit čerpání na kartu (v Kč). Jde o nepovinný údaj.

(6)
Povolené druhy zboží se dělí do sedmi skupin. Skupina s vyšším číslem vždy zahrnuje skupiny nižší. Pokud si žádnou nezvolíte, bude vám 
automaticky nastavena skupina 04.

skupina druh zboží a služeb skupina druh zboží a služeb

skupina 00 • nafta • nafta plus • diesel plus
• nafta speciál • aditivum • dálniční poplatky

skupina 04 • zboží skupiny 03 • náhradní díly • autokosmetika
• autopříslušenství • drobné autodoplňky • lékárna

• barvy, laky • kartografické zboží • pneumatiky
• půjčovna aut • mobilní telefonskupina 01 • zboží skupiny 00 • natural • natural plus

• natural normal • natural speciál • super • mix
• topný plyn – LPG • topný plyn • ekologická paliva

• ostatní PHM
skupina 05 • zboží skupiny 04 • potraviny • vratné obaly

• knihy • noviny • časopisy • hygienické potřeby

skupina 02 • zboží skupiny 01 • oleje, tuky
• mazadla, nemrznoucí kapaliny • provozní náplně

skupina 06 • zboží skupiny 05 • občerstvení
• účetní, telekomunikační a právní služby

skupina 03 • zboží skupiny 02 • mytí vozidel
• oprava a údržba vozidel • sběr a likvidace odpadu

• parkovací služby • odtah vozidla
• mezinárodní přeprava • služby celního deklaranta

SKUpiNy ZBOŽí

1

nafta 6 oleje, tuky, mazadla 24 dálniční poplatky 55 mobilní telefon
nafta speciál

10
nemrznoucí kapaliny 25 vratné obaly

57
oprava a údržba vozidel

nafta plus provozní náplně

35

autokosmetika sběr a likvidace odpadu
diesel plus 13 náhradní díly autopříslušenství práce výrobní povahy
aditivum 14 mytí vozidel drobné autodoplňky 61 parkovací služby

2 speciál
15

občerstvení lékárna 62 půjčovna aut

3 super potraviny barvy, laky 66 odtah vozidla

4

natural

20

mix
38

kartografické zboží
67

mezinárodní přeprava
natural speciál topný plyn, LPG knihy, noviny, časopisy služby celního deklaranta
natural plus ekologická paliva 40 hygienické potřeby 69 účetní a právní služby
natural normal ostatní PHM 50 pneumatiky 70 telekomunikační služby

KóDy ZBOŽí

(7)
Pokud si chcete vytvořit vlastní skupinu zboží, vyberte maximálně 4 kódy z následující tabulky. Kódy zboží a skupiny zboží nelze kombinovat.

PLATÍ DO/EXPIRATION
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