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Obchodní firma nebo jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele:
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Zákaznické číslo
D037279 

IČ
45671770 

DIČ
 

Obchodní zástupce
791 

Osoba/y s oprávněním jednat za zákazníka v záležitostech týkajících se služeb CCS:
Kontaktní osoba/y
Ing. Romana Ellerová tel: +420739380116 e-mail: ellerova.r@cssznojmo.cz

Způsob úhrady jednorázové platby
Dobírka

Adresa pro doručení GPS jednotek
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace, U Lesíka 3547/11, Znojmo, 66902

Poznámka:
3x čtečka RFID Slim - 990 Kč bez DPH / ks

Poznámka 2:

dále jen „zákazník“) objednává u společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., se sídlem: Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, IČ: 27916693, zapsané v Obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337 (dále jen „CCS“), služby CCS podle specifi kací v přílohách této objednávky, a to za podmínek stanovených
Obchodními podmínkami CCS pro konkrétní služby (dále jen „OP“), které se tímto zavazuje dodržovat. Nedílnou součástí této objednávky jsou její přílohy, kterými jsou objednávky zboží a
služeb CCS a OP příslušných služeb.

Poučení:

Po přečtení OP a řádném vyplnění Objednávky služeb a objednávky konkrétního produktu CCS prosíme o zaslání originálů formulářů na adresu sídla CCS, není-li dohodnuto jinak.
Objednávku služeb i objednávku konkrétního produktu podepisuje statutární zástupce nebo prokurista zákazníka nebo zákazník osobně jako podnikatel – fyzická osoba, popřípadě řádně
zplnomocněný zástupce na základě písemné plné moci. Spolu s objednávkovými formuláři prosíme o zaslání výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, pokud nejsou platné údaje o vaší fi
rmě obsahem internetové verze Obchodního rejstříku na adrese www.justice.cz, resp. Registru živnostenského oprávnění www.rzp.cz (jste-li fyzickou osobou – podnikatelem). Smlouva o
vužívání konkrétní služby CCS ve znění příslušných OP se uzavírá okamžikem a na dobu, jak je uvedeno v příslušných OP, obvykle dnem provedení prvního příkazu k inkasu nebo dnem,
kterým CCS doručila písemné potvrzení o přijetí objednávky podle toho, která skutečnost nastane dříve. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Návrh na uzavření smlouvy
(objednávka) platí po dobu 30 dnů ode dne doručení do CCS. Případné přiobjednávky konkrétních služeb CCS zasílá zákazník písemnou formou (dopisem, faxem) nebo prostřednictvím
internetového Zákaznického servisu CCS a podepisuje je obdobně jako první objednávku. Po jejich akceptaci se stávají tyto přiobjednávky nedílnou součástí této smlouvy. Touto smlouvou
se řídí i právní vztahy, které vznikly mezi zákazníkem a CCS před jejím uzavřením.

Zákazník prohlašuje, že se seznámil s OP a zavazuje se je okamžikem uzavření smlouvy dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že změny OP budou zákazníkovi oznamovány způsobem v
příslušných OP uvedeným a bez zbytečného odkladu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že bez složení peněžité záruky (je-li vyžadována) a povolení inkasa z účtu zákazníka ve
prospěch CCS (je-li vyžadováno) není možné čerpat služby CCS. Zákazník bere na vědomí, že za instalaci GPS antény do prostor čelní masky/motorového prostoru/či jiných prostor vozidla
v případě pokoveného/vyhřívaného čelního skla vozidla, do kterého je jednotka instalována, bude fakturován příplatek ve výši dle platného ceníku služeb. Zákazník dále podpisem
objednávky vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováváním údajů o zákazníkovi a jeho firmě za účelem nabízení zboží a služeb či jiným marketingovým účelům. Tento souhlas lze
odvolat písemně.

Cenové shrnutí

Jednorázový investiční náklad: 2 972 Kč (3 596 Kč vč. DPH)
Pravidelný měsíční paušál za služby CCS Carnet: 358 Kč (433 Kč vč. DPH)

Položka Počet
ks

Cena
za ks Cena

GPS jednotka CCS Carnet 2 1 Kč 2 Kč

Dodatečné příslušenství

bezkontaktní čtečka RFID 3 990 Kč 2 970 Kč

Způsob úhrady - Dobírka   0 Kč

Cena objednávky celkem 2 972 Kč

Měsíční paušál 2 179 Kč 358 Kč

Celkem měsíční platby 358 Kč
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Specifikace objednávky
Zvolená akce:
Carnet za 1Kč

Poznámka k akci:

Počet vozů, které budou používat Carnet:
2

Základní sestava (závazek 48 měsíců)

GPS jednotka CCS Carnet 2 Kč

Měsíční paušál 358 Kč

Dodatečné příslušenství

bezkontaktní čtečka RFID 2 970 Kč (3 ks)

 Souhlasím s obchodními podmínkami, podmínkami připravenosti k montáži a ceníkem CCS Carnet.
 Jsem osoba oprávněná jednat za společnost.
 Souhlasím s telefonickým kontaktem.
 Souhlasím s přijímáním e-mailových obchodních sdělení.

https://www.ccs.cz/files/4ccs_carnet/200101_op_carnet_2.pdf
http://www.ccs.cz/files/4ccs_carnet/20220501_carnet_cz_cenik.pdf



