GRAND KARTA
OBJEDNÁVKA
UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov – Záluží 1, 436 70, IČO: 27597075, DIČ: CZ27597075, DIČ k DPH: CZ699000139, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24430, zastoupená prostřednictvím UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod se sídlem
Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, číslo účtu: 256689/0800

Vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem:
Část A – SMLUVNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA:
Název společnosti (dle obchodního rejstříku) nebo jméno a příjmení fyzické osoby - podnikatele (dle živnostenského listu)
IČ

DIČ

Rodné číslo (fyzické osoby)

Část B – FAKTURAČNÍ ADRESA
Ulice, číslo popisné
Obec

PSČ

Část C – KORESPONDENČNÍ ADRESA (nevyplňujte, pokud je totožná s fakturační):
Ulice, číslo popisné
Obec

PSČ

Část D – KONTAKTNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení osoby pověřené jednat za zákazníka ve věci Grand karet
Telefon 1

Telefon 2

Fax

Email

Část E – SPECIFIKACE KARET
Specifikace karet:
Počet karet

Grand Karta:

Hodnota karty

Platnost karty (MM/RRRR)

ks

Kč

ks

Kč

ks

Kč

Převzetí karet

/

poštou
osobně

Text:

(dodržujte počet znaků
dle kolonek)

Logo:

(název loga)

Při první objednávce:
Oprávnění k činnosti vydal
Datum vzniku (datum nabytí právní moci)
/

/

Číslo účtu

Směrový kód banky
/

PŘÍLOHA: Výpis z OR/Koncesní listina/Živnostenský list (pouze u 1. objednávky právnických subjektů)
Předáním řádně vyplněné "Objednávky - Grand karty" (dále jen Objednávka) je mezi výše uvedeným Zákazníkem a společností UNIPETROL RPA, s.ro. - BENZINA, odštěpný
závod, se sídlem Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČO: 27597075, DIČ: CZ27597075, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C,vložka 24430, uzavřena smlouva na vydánía užívání Grand karet BENZINA (dále jen smlouva).
Nedílnou součástí smlouvy jsou "Obchodní podmínky Grand karty BENZINA" (dále jen Obchodní podmínky). Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Objednávky.
Objednávka musí být podepsána statutárním zástupcem Zákazníka nebo osobně Zákazníkem v případě fyzické osoby. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Obchodními
podmínkami a od uzavření smlouvy se je zavazuje dodržovat. Zákazník bere na vědomí, že UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod je oprávněna měnit
Obchodní podmínky. Znění aktuálních Obchodních podmínek je k dispozici v sídle společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod.

Kontaktní email: karty@benzina.cz

V ……………… dne …………………. Jméno a příjmení (čitelně) ……………………………… Podpis + razítko ………………………….

