PŘÍLOHA K OBJEDNÁVCE KARET CCS
Tento formulář je určen
pro objednávku

VIAcard, Telepass

(pro úhradu dálničních poplatků na území Itálie)
POZOR - před vyplněním si laskavě prostudujte vysvětlivky k jednotlivým kolonkám. Údaje vyplňte čitelně velkým hůlkovým písmem
(modře nebo černě).
Dodržujte maximální počet znaků vymezený kolonkami.

ÚDAJE O FIRMĚ (vyplňte shodně s objednávkou karet UTA/CCS)
Obchodní firma: (1)

IČO: �

Zákaznické číslo:

Objednáváme VIAcard v počtu:

Objednáváme Telepass v počtu:

ks

ks

SPZ vozidla,
ke kterému je Telepass vydáván (2):

Ceník poplatků VIAcard (platný od 1.7. 2007)
Pořizovací cena VIAcard:
Záruka CCS na VIAcard:
Servisní poplatek:

0 Kč
3.000 Kč
6 % z ceny služby a 1 % z obratu

Roční poplatek za vedení jedné VIAcard:
15,49 EUR
(pokud je objednána v průběhu roku, platí se čtvrtletně poplatek 3,87 EUR)
Roční poplatek za každou další VIAcard:
Poplatek za blokaci VIAcard:
(v případě ztráty nebo odcizení)

3,10 EUR
1.000 Kč

Ceník poplatků Telepass (platný od 1.6. 2002)
Pořizovací cena Telepassu:
Záruka CCS na Telepass:
Servisní poplatek:

0 Kč
3.000 Kč
6 % z ceny služby a 1 % z obratu

Měsíční poplatek za jeden Telepass:

1,03 EUR

Poplatek za blokaci Telepassu:

1.000 Kč

Zákazník potvrzuje správnost výše uvedených údajů a prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je okamžikem
uzavření
smlouvy dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že oznámení o případné změně Všeobecných obchodních podmínek bude zákazníkovi ze strany CCS
�
vždy sděleno bez zbytečného odkladu. Zákazník si vždy může vyžádat aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek.

dne

Jméno a příjmení hůlkovým písmem

ORIGINÁL PRO CCS

Razítko a vlastnoruční podpis
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 126337.

TISK 11/2007

V
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DO PŘEDTIŠTĚNÝCH POLÍ VYPLŇTE ÚDAJE PODLE NÁZVŮ KOLONEK A PODLE VYSVĚTLIVEK.
1.

Obchodní firma právnické osoby je název, 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 jejich právní formu.
Obchodní firmou právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, je název, pod
kterým byla zřízena. Obchodní firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení. Obchodní firma
fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání.

2.

Pokud objednáte větší počet Telepassů, informaci o dalších SPZ dodejte v příloze.

ORIGINÁL TÉTO PŘÍLOHY PŘILOŽTE K OBJEDNÁVCE, KOPII SI ULOŽTE.

