
OBJEDNÁVKA KARIET 
CCS BONUS 

PLATÍ DO/EXPIRATION

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19
PLATÍ DO/EXPIRATION

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.

05/19

Vážený zákazník,

potešil nás Váš záujem o získanie karty CCS. Inteligentné čipové karty CCS predstavujú najvyšší technologický štandard so širokou 
variabilnosťou použitia pri zachovaní maximálnej bezpečnosti. Čipová karta CCS BONUS a magnetická karta BONUS plus+ Vám umožní 
bezhotovostný nákup pohonných látok a iných druhov tovaru a služieb spojených s prevádzkou motorového vozidla v sieti obchodných miest 
zmluvných partnerov spoločnosti CCS (ďalej len obchodné miesto) na území Slovenskej republiky.

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

Sídlo alebo miesto podnikania (ulica):

PSČ:

IČO: DIČ/ IČ DPH:

Obec:

Obec:

Rodné číslo (vyplňuje fyzická osoba – občan):

Ulica:

Údaje z obchodného registra, živnostenského listu, prípadne osobných dokladov

Zastúpená (štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v jeho mene):

Kontaktná adresa – adresa, na ktorú bude zasielaný doklad za vydanie a doplnkové služby karty 
(nevyplňuje fyzická osoba – občan):

Platiteľ DPH:

áno nie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko podnikateľa:A)

POZOR - prosíme vyplňte kolónky veľkým písmom (modrým perom). Pred vyplnením si pozorne prečítajte Vysvetlivky. Dodržujte maximálny počet znakov vymedzený kolónkami!

Email:

Email:

Telefón oprávnenej osoby:Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za zákazníka vo veci kariet:

Telefón oprávnenej osoby:Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za zákazníka vo veci kariet:

Dátum vzniku:Oblasť podnikania:

(ďalej len zákazník)
Objednáva u CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o.

Sídlo: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO:35708182, IČ DPH: SK2020249539
Spoločnosť je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 13789/B (ďalej len spoločnosť CCS)

Karty CCS BONUS podľa špecifikácie uvedenej v tejto objednávke za podmienok stanovených všeobecnými obchodnými  
podmienkami pre používanie karty CCS BONUS, ktoré sa týmto zavāzujem dodržať.
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Vyberte typ karty:

Služba hromadného dobíjania: áno nie

Karta BONUS môže byť vystavená („nabitá“) na čiastku v hodnote finančného náboja od 33 EUR do 3 300 EUR. Karta BONUS je chránená PIN 
kódom, je platná 4 roky a v priebehu jej platnosti sa môže opakovane „dobíjať“.

A

Karta BONUS plus môže byť vystavená („nabitá“) na čiastku v hodnote finančného náboja od 33 EUR do 330 EUR. Karta BONUS plus+ nie je 
chránená PIN kódom a nie je „dobíjateľná“.

B

ŠPECIFIKÁCIE KARIET

Logo

Požadovaná hodnota
finančného náboja 

na karteB) EUR
Počet 

karietB) ks
CelkomB)

EUR
Názov firmy alebo meno vodiča max. 20 znakov (nemusí sa využiť, ide o jediný volitelný

údaj viditeľne uvedený na karte – názov na karte, identifikačné číslo karty)

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

10 =

Celková čiastkaC)

Celková čiastka bude zaplatená na účet CCS Slovenskej spoločnosti pre platobné karty, s .r. o., IBAN: SK0411000000002621191080, 
SWIFT: TATRSKBX v Tatrabanke, a.s. v Bratislave Variabilný symbol

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

K tomu, aby ste získali kartu CCS BONUS, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie Objednávky karty CCS BONUS a zaplatenie požadovanej 
sumy na vyššie uvedený účet CCS.

Zálohovú faktúru obdržíte e-mailom. Platbu prosím zaplaťte prostredníctvom príkazu na úhradu pod správnym v. s. Po pripísaní Vašej 
platby na náš bankový účet zriadený v Tatra banke obdržíte Vašu kartu poštou.

Vysvetlivky pre správne vyplnenie objednávky karty CCS BONUS:
Kartou CCS BONUS môžete bezhotovostne „platiť“ za nákup akéhokoľvek sortimentu tovaru a služieb na obchodných miestach CCS v SR.
V prípade pochybností o správnosti vyplnenia objednávky karty CCS BONUS nás kontaktujte na telefónnych číslach 02/582 80 600, 582 80 666. Radi Vám poradíme.
A)  Obchodné meno obchodnej spoločnosti alebo organizácie je názov, pod ktorým je zapísaná v ochodnom registri. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného 

registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je i dodatok označujúci právnu formu. Obchodným menom právnickej osoby, ktorá sa 
zapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená. Obchodné meno podnikateľa – fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno podnikateľa – 
fyzickej osoby – môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

B)  Kolónku „Logo“ zaškrtnite, ak máte záujem o vyobrazenie loga na zadnej strane karty. 
 Do kolónky „Požadovaná hodnota finančného náboja na karte“ uveďte čiastku, na ktorú má byť karta nabitá 
 Do kolónky „Počet kariet“ uveďte objednávaný počet kariet.
  Do kolónky „Celkom“ vypočítajte čiastku, ktorá je násobkom hodnoty kolónky „Počet kariet“  

a kolónky „Požadovaná hodnota finančného náboja na karte“.
C) Do kolónky „Celková čiastka“ uveďte súčet cien na predchádzajúcich riadkoch tohto stĺpca.

dátum

D D M M R

podpis zodpovednej osoby a pečiatka

R

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, týmto potvrdzujem, že spoločnosť CCS dostala súhlas na používanie, spracovanie 
a archiváciu mojich osobných údajov uvedených v tejto objednávke (titul/funkcia, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo) na účely získania karty, 
a to na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a CCS a dodatočne 3 roky po skončení tohto zmluvného vzťahu. Takýto súhlas môžem odvolať len písomne.
Bol som informovaný, že CCS spracuje moje osobné údaje len na základe tohto môjho dobrovolného súhlasu a že počas uvedeného spracovania môžem uplatniť práva 
zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

miesto

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