
OBJEDNÁVKA KARIET 
CCS BONUS FLEET

IČO:

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Názov spoločnosti / Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa (1):

Ďakujeme Vám za záujem o služby CCS. Prosíme o vyplnenie nasledujúceho formulára a dodržanie maximálneho počtu zna-
kov. Nápovedu pre vyplnenie vybraných riadkov nájdete na nasledujúcom liste. Pokiaľ ste už zákazníkom CCS, môžete tento 
formulár použiť na priobjednanie kariet CCS Bonus Fleet. Ak chcete objednať viac ako štyri karty, vyplňte údaje o firme, for-
mulár podľa potreby uložte viackrát alebo skopírujte, doplňte údaje o objednávaných kartách a podpíšte oprávnenou osobou.PLATÍ DO/EXPIRATION

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.
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7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.
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EČV vozidla / Meno vodiča (2):

EČV vozidla / Meno vodiča (2):

EČV vozidla / Meno vodiča (2):

Denný limit (3):

Denný limit (3):

Denný limit (3):

Týždenný limit (4):

Týždenný limit (4):

Týždenný limit (4):

Povolené kódy tovarov (5):

Povolené kódy tovarov (5):

Povolené kódy tovarov (5):

Povolené kódy tovarov (5):

Mesačný limit:

Mesačný limit:

Mesačný limit:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

KARTA 1

KARTA 3

KARTA 2

KARTA 4

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

dátummiesto

D D M M R

podpis zodpovednej osoby a pečiatka

R

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

Nevyplňujte - len pre potreby CCS

Povolené triedy tovarov (5):

Povolené triedy tovarov (5):

Povolené triedy tovarov (5):

Povolené triedy tovarov (5):

EČV vozidla / Meno vodiča (2):

Denný limit (3): Týždenný limit (4): Mesačný limit:EUR EUR EUR



NÁVOD PRE SPRÁVNE  
VYPLNENIE OBJEDNÁVKY 
KARIET CCS BONUS FLEET

(1)
Názov spoločnosti / meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa je názov, pod ktorým je subjekt zapísaný v obchodnom registri. To platí aj 
pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe zvláštneho zákona. Súčasťou názvu obchodnej firmy právnickej 
osoby je aj dodatok označujúci jej právnu formu. Obchodné meno podnikateľa - fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno 
podnikateľa – fyzickej osoby – môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. V prípade dlhšieho názvu 
obchodnej firmy využite obidva riadky.

(2) 
Vyplňte EČV alebo meno vodiča podľa toho, na ktorý údaj si prajete, aby bola karta vystavená - max. 20 znakov.

(3)
Stanovte denný limit čerpania na kartu (v EUR). Denný limit slúži ako ochranný element pre prípad straty alebo odcudzenia karty. Jedná sa 
o nepovinný údaj.

(4)
Stanovte týždenný limit čerpania na kartu (v EUR). Jedná sa o nepovinný údaj.

(5)
Povolené druhy tovarov sa delia do siedmich tried. Trieda s vyšším číslom vždy zahrňuje nižšiu triedu. Pokiaľ si žiadnu nezvolíte, bude vám 
nastavená trieda 06. Pokiaľ si chcete vytvoriť vlastnú triedu tovarov, vyberte maximálne 4 kódy z nasledujúcej tabuľky. Kódy tovarov a triedy 
nie je možné kombinovať.

PLATÍ DO/EXPIRATION

7079326  987651425003
název společnosti, s.r.o.
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TRIEDY A KÓDY TOVAROV
Trieda Tovar Kód
0 – NAFTA Diesel + AD blue 1

1 – OSTATNÉ PHM

Super
Natural 91 - 96
V-Power + Natural 98
V-Power Racing + Natural 99
Plyn LPG + CNG

3
4

18
19
20

2 – PREVÁDZKOVÉ NÁPLNE Oleje, tuky, mazadlá
Prevádzkové náplne

6
10

3 – PREVÁDZKA VOZIDLA (SLUŽBY)

Umývanie vozidiel
Diaľničný poplatok
Oprava a údržba vozidiel
Parkovacie služby

14
24
57
61

4 – PREVÁDZKA VOZIDLA (TOVAR)

Náhradné diely
Autopríslušenstvo, Lekárnička
Kartografický tovar
Pneumatiky

13
35
63
50

5 – DOPLNKOVÝ TOVAR

Potraviny
Knihy, noviny, časopisy
Tabak
Hygienické potreby
Tovar nešpecifikovaný

15
38
15
40
42

6 – DOPLNKOVÉ SLUŽBY Vratné obaly
Telekomunikačné služby

25
70
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