OBJEDNÁVKA ZÁKAZNICKÉ KARTY
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.
ŽADATEL O VYDÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY
Kartu požaduji vydat pro:
osobu uzavírající smlouvu

členy domácnosti

osobu uzavírající smlouvu + členy domácnosti

Jméno a příjmení zákazníka:.........................:..................................................................................................................................
Číslo obchodního partnera (plátce, smlouvy):.................................................................................................................................
Datum narození:................................................................................................................................................................................
Počet osob v domácnosti:.........................................................

Počet dětí v domácnosti:.............................................................

Údaje o Vašem partnerovi/-ce/, o Vašich dětech
Jméno
Příjmení
Datum narození

Zákaznickou kartu si přeji zaslat na adresu:
.............................................................................................................
příjmení, jméno, titul popř. obchodní jméno

.....................................................
obec (městská část)

.......................
PSČ

Kontaktní telefon (e-mail):......................................................................................................................................
Vyplnění všech uvedených údajů je povinné.

Všeobecná pravidla používání karty
1. Karta je určena k identifikaci jejího držitele u partnerů Zákaznické karty, tj. prodejců a poskytovatelů služeb, kteří držitelům
karet nabízející zajímavé cenové výhody a zvýhodněné plnění. Pro využívání zařízení těchto partnerů platí příslušné uživatelské
podmínky a Pražská plynárenská, a. s., nepřebírá odpovědnost ani záruku za služby jednotlivých smluvních partnerů karty.
2. Karta je předkládána partnerům karty před vystavením dokladu společně s občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a je nepřenosná.
3. Karta je platná pouze s podpisem jejího držitele a má být proto podepsána ihned po převzetí. Držitel karty svým podpisem
uznává tyto podmínky pro její užívání.
4. Karta zůstává majetkem Pražské plynárenské, a. s. Držitel karty je povinen neprodleně oznámit její ztrátu nebo odcizení majiteli
karty, který mu vystaví zdarma novou kartu, pokud splňuje podmínky pro její vydání.
5. Zákazníci mohou tento smluvní vztah vypovědět s okamžitou platností navrácením karty.
6. Pražská plynárenská, a. s., může smluvní vztah kdykoli vypovědět ze závažných důvodů, tj. pokud žadatel o kartu přestane být odběratelem Pražské plynárenské, a. s., pokud mu byl udělen zákaz vstupu do některého ze zařízení partnerů karty, nebo pokud došlo ke zneužití
karty. Ode dne účinnosti výpovědi nesmí již být karta používána a musí být neprodleně navrácena Pražské plynárenské, a. s.
7. Pražská plynárenská, a. s., ručí za to, že s osobními údaji držitele karty je nakládáno v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.
8. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby Pražské plynárenské, a. s.

Datum

PP-27-029-10

Podpis/razítko zákazníka (odběratele)

