PŘIOBJEDNÁVKA KARET UTA/CCS
Děkujeme Vám za zájem o karty CCS. Prosíme o vyplnění následujícího formuláře a dodržení
maximálního počtu znaků. Nápovědu pro vyplnění vybraných řádků naleznete na následujícím
listu. Pokud již karty UTA/CCS používáte, můžete tento formulář využít na přiobjednání karet a
nemusíte vyplňovat Objednávku služeb. Chcete-li objednat více karet, vyplňte údaje o firmě a
formulář podle potřeby uložte vícekrát, nebo okopírujte.

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název společnosti / Jméno a příjmení fyzické osoby - podnikatele (1):

Zákaznické číslo (2):

Předpokládaný
měsíční obrat (3):

IČO:

Kč

Název uvedený na kartách (4):
Záruka pro vydání karty (5):

Kč

SPECIFIKACE KARET
Typ karty (7)

Výrobce
(značka vozu)

Zvolte požadovanou délku platnosti karet:

UTA/CCS
MERCEDES
OMNIplus

RZ vozidla (6)

Nákladní vozidlo ≥12 t
Nákladní vozidlo <12 t
Nákladní vozidlo ≤7,5 t
Nákladní vozidlo <3,5 t
osobní vozidlo
autobus

Typ vozidla

Poznámka na kartě (8)

standardní: max. 2 roky

Poznámka ke kartě (9)

prodloužená: 3 roky

4 roky

PIN kód (10) – Vyberte jednu z následujících možností:
Požadujeme přidělení systémového PIN kódu – ke každé kartě
Vám bude automaticky přidělen jiný PIN.

Požadujeme přidělení firemního PIN kódu.
Uveďte požadovanou čtyřmístnou číselnou kombinaci.

DOPLŇKOV
Mám zájem o formuláře pro:
Toll2Go (společný systém mýtného pro Německo a Rakousko)

Mýtné v Itálii
Mýtné v Německu (Toll Collect – OBU)
Mýtné v Rakousku (Asfinag – GO BOX)

změna stávající registrace
přes UTA/CCS
mám již GO BOXY, žádám
o registraci přes UTA/CCS

Mýtné v Polsku

Mýtné v Belgii

Mýtné ve Velké Británii

Mýtné v Bělorusku

Tunel Itálie / Francie (karta Mont Blanc – Frejus Card)
Službu vracen í DPH přes společnost
EASYTRIP Transport Services

E-mailová adresa pro zaslání formulářů

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

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

podpis odpovědné osoby a razítko
místo

datum
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NÁVOD PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ
PŘIOBJEDNÁVKY KARET UTA/CCS
(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)
Vyplní pouze zákazník, který má již uzavřenou platnou smlouvu o užívání karet CCS a má zákaznické číslo.
(3)
Uveďte předpokládaný měsíční obrat - součet za všechny objednávané karty UTA/CCS.
(4)
Uveďte název, který bude umístěn na všech vašich kartách (například zkrácený název firmy apod.), max. 20 znaků.
(5)
Doplňte celkovou výši finanční záruky pro všechna požadovaná vozidla v souladu s ceníkem služeb CCS. Pokud si zvolíte formu bankovní
záruky, přiložte její originál.
[6)
Uveďte RZ vozidla, na kterou má být karta UTA/CCS vydána. Pokud požadujete kartu univerzální (lze jí použít pro jakékoli vozidlo), napište
WAGEN.
(7)
Karty Mercedes Service Cards jsou určeny pro vozidla značky Mercedes, karty Omniplus Service Cards jsou určeny pro řidiče autobusů
Mercedes a Setra. Plně nahradí kartu UTA/CCS a navíc ji rozšíří i o další výhody. Tou největší je možnost využití široké sítě servisů
MercedesBenz nebo EvoBus ServiceCenter po celé Evropě, a to bez účtování servisních přirážek zahraničního partnera k dílenským
fakturám.
(8)
Jedná se o nepovinný údaj. Text (max.9 znaků) bude vyražen pouze na kartě, neobjeví se na vyúčtování CCS ani fakturách UTA.
(9)
Jedná se o nepovinný údaj. Text (max.20 znaků) není vyražen na kartě, ale je viditelný na vyúčtování CCS a fakturách UTA. Při větším
počtu karet vám zjednoduší orientaci v měsíčním vyúčtování.
(10)
V případě, že si určíte firemní PIN, je tento PIN stejný pro všechny karty vystavené na RZ. U univerzálních karet je z důvodu bezpečnosti
přidělen automaticky počítačem systémový PIN.
Při obnově karet zůstává vždy PIN stejný jako měla karta původní.
Poučení: PIN kód obdržíte ke každé UTA/CCS kartě ve zvláštní obálce. V žádném případě si PIN nepoznamenávejte na kartu ani na
pouzdro, ve kterém kartu uchováváte. Nikdo, ani personál čerpací stanice, není oprávněn od vás požadovat sdělení PIN kódu.
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