
ŽÁDOST O ZMĚNU PARAMETRŮ  
KARTY CCS LIMIT EXCLUSIVE

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 • tel.: +420 266 108 108 • fax: +420 266 108 588 • e-mail: market@ccs.cz • www.ccs.cz

IČO*:

Název firmy*:

Zákaznické číslo*:

*povinné údajeIDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Nové nastavení karty č. 7079323:

Nové nastavení karty č. 7079323:

Nové nastavení karty č. 7079323:

vyplňte jen údaje, které chcete změnit, políčka beze změn nechte prázdná

vyplňte jen údaje, které chcete změnit, políčka beze změn nechte prázdná

vyplňte jen údaje, které chcete změnit, políčka beze změn nechte prázdná

Platnost karty:

Platnost karty:

Platnost karty:

Poznámka ke kartě (max. 16 znaků):

Poznámka ke kartě (max. 16 znaků):

Poznámka ke kartě (max. 16 znaků):

Denní limit:

Denní limit:

Denní limit:

Povolená skupina zboží:

Povolená skupina zboží:

Povolená skupina zboží:

Kódy zboží (max. 4 kódy):

Kódy zboží (max. 4 kódy):

Kódy zboží (max. 4 kódy):

Měsíční limit:

Měsíční limit:

Měsíční limit:

Skupiny zboží a povolené kódy 
nelze kombinovat

Skupiny zboží a povolené kódy 
nelze kombinovat

Skupiny zboží a povolené kódy 
nelze kombinovat

ZMĚNA PARAMETRŮ KARTY CCS

ZMĚNA PARAMETRŮ KARTY CCS

ZMĚNA PARAMETRŮ KARTY CCS
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Vyplněné a podepsané zašlete emailem na market@ccs.cz nebo faxem na 266 108 588. Pro bližší informace volejte 266 108 108.

R

R

R

Jméno a příjmení oprávněné osoby 
jednat za zákazníka ve věcech CCS: 

datum

D D M M R R

podpis oprávněné osoby a razítko



skupina druh zboží a služeb skupina druh zboží a služeb

skupina 00 skupina 04

skupina 01

skupina 02

skupina 03

1

nafta 6 oleje, tuky, mazadla

24 dálniční poplatky

55 mobilní telefon

nafta speciál
10

nemrznoucí kapaliny

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

2 speciál

lékárna

3 super

barvy, laky

66 odtah vozidla

4

natural

20

38 kartografické zboží

67
mezinárodní přeprava

natural speciál

služby celního deklaranta

natural plus

natural normal

50 pneumatiky

SKUPINY ZBOŽÍ

KÓDY ZBOŽÍ

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 • tel.: +420 266 108 108 • fax: +420 266 108 588 • e-mail: market@ccs.cz • www.ccs.cz

B100 - Bionafta

dobíjení elektro
16

parkovné elektro

vysavač

61 parkovací služby
62 půjčovna aut

mix

topný plyn, LPG

ekologická paliva

ostatní PHM

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

• barvy, laky • kartografické zboží • pneumatiky
• půjčovna aut • mobilní telefon
• dobíjení elektro, parkovné elektro

• nafta • nafta plus • diesel plus • B100 - bionafta
• nafta speciál • aditivum • dálniční poplatky 

• zboží skupiny 00 • natural • natural plus 
• natural normal • natural speciál • super mix 

• topný plyn – LPG • topný plyn • ekologická paliva
• ostatní PHM

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

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

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


	Název firmy_1: 
	Název firmy_2: 
	Číslo karty_1: 
	Měsíc_1: 
	Denní limit_1: 
	Měsíční limit_1: 
	Skupina zboží_1: 
	Číslo karty_2: 
	Skupina zboží_2: 
	Denní limit_2: 
	Denní limit_3: 
	IČO: 
	Zákaznické číslo: 
	Rok_1: 
	Kód zboží_1: 
	Kód zboží_2: 
	Kód zboží_3: 
	Kód zboží_4: 
	Měsíc_2: 
	Rok_2: 
	Poznámka ke kartě_1: 
	Poznámka ke kartě_2: 
	Poznámka ke kartě_3: 
	Číslo karty_3: 
	Kód zboží_5: 
	Kód zboží_6: 
	Kód zboží_7: 
	Kód zboží_8: 
	Měsíční limit_2: 
	Rok_3: 
	Měsíční limit_3: 
	Skupina zboží_3: 
	Měsíc_3: 
	Den: 
	Jméno a příjmení: 
	Kód zboží_9: 
	Kód zboží_10: 
	Kód zboží_11: 
	Kód zboží_12: 
	Měsíc_4: 
	Rok_4: 


