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PŘÍJMENÍ

JMÉNO TITUL DATUM A ROK NAROZENÍ

BYDLIŠTĚ - ULICE ČÍSLO POPISNÉ

BYDLIŠTĚ - OBEC PSČ

KONTAKT - E-MAIL, MOBILNÍ TELEFON

POŽADOVANÝ TYP ČIPOVÉ KARTY - ZAŠKRTNĚTE PODPIS ŽADATELE

OBYČEJNÉ JÍZDNÉ - CELÉ POUČENÍ JE NA OPAČNÉ

ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ - POLOVIČNÍ STRANĚ ŽÁDOSTI/SMLOUVY >

ČÍSLO ČIPOVÉ KARTY PLATNOST KARTY DO ČÍSLO ŽÁDOSTI / SMLOUVY

2 0 / 2 0 1

ÚDAJE OVĚŘIL A ČIPOVOU KARTU VYDAL DNE

2 0 1
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ŽÁDOST/SMLOUVA O VYDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NAŠI ČIPOVOU KARTU! DOUFÁME, ŽE VÁM BUDE DOBŘE SLOUŽIT!   

  DALŠÍ PODROBNOSTI K VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY NALEZNETE NA NAŠEM WEBU WWW.ARRIVA-STREDNICECHY.CZ                                                                                        

V ZÁLOŽCE PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA > ČIPOVÉ KARTY!
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POUČENÍ

Smluvní vztah mezi Vydavatelem a Držitelem vzniká okamžikem vydání elektronických peněz.

Podepsaný formulář Žádost/Smlouva o vydání elektronického peněžního prostředku se

současně mění ve Smlouvu o vydání elektronického peněžního prostředku. Její součástí jsou

Podmínky pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD. Pokud není

v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Vydavatelem

a Držitelem elektronických peněžních prostředků zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním

zákoníkem v platném znění.

Držitel elektronického peněžního prostředku nebo jeho zákonný zástupce u osoby mladší 18 let,

uzavřením této smlouvy vstupuje do obchodního vztahu s Vydavatelem a dává tímto souhlas

Vydavateli se zpracováním osobních údajů Držitele v jeho databázi v souladu s ustanovením

§ 5, odstavce 5) zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Držitel podpisem smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku stvrzuje,

že se seznámil s obchodními podmínkami pro vydávání a používání bezkontaktních čipových

karet, porozuměl jim a výslovně s nimi souhlasí. Smlouvu nepodepsal ani v tísni ani za pro něj 

nevýhodných podmínek. Žádost o vydání čipové karty se dokládá občanským průkazem.

Reklamace. Poplatek za převedení zůstatku elektronických peněz je 20 Kč! Na elektronický

peněžní prostředek je poskytována 24 měsíční záruční doba na jeho funkčnost, a to za

předpokladu jeho správného a šetrného užívání k účelům, pro které je určen. Záruka se

nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. jiné poškození elektronického peněžního

prostředku způsobeného jeho nesprávným používáním nebo vnějšími vlivy. Držitel je oprávněn

vyjádřit svůj nesouhlas s transakcí provedenou u Vydavatele, tedy reklamovat operaci

v centrálním distribučním místě. Předloží přitom všechny dostupné doklady ke svému tvrzení. 

Držitel je oprávněn reklamovat operaci nejpozději do 15 dnů od data provedení operace. 

Vydavatel posoudí reklamovou operaci nejpozději do 30 dnů od data reklamace a v případě,

že bude uznána, nahradí Vydavatel vzniklé škody.

www.arriva-strednicechy.cz

www.facebook.com/arrivasc



TIPY

+ k čipové kartě se chovejte šetrně

+ z karty nelze vyplatit finanční částku

+ v hotovosti

+ zakoupená karta je Vaším majetkem

+ karta je přenosná, může ji používat

+ kdokoliv

+ v případě ztráty nebo poškození

+ je nutné kartu zablokovat proti

+ zneužití i pro příp. převod zůstatku

+ převod zůstatku je možný po uplynutí

+ reklamační lhůty 30 dnů

+ převod zůstatku je zpoplatněn 20 Kč

+ s čipovou kartou je jízdné levnější

+ kartou lze hradit jízdné i u vybraných

+ dopravců (BusLine, Dopravní podnik

+ Mladá Boleslav)

TIPY

+ k čipové kartě se chovejte šetrně

+ z karty nelze vyplatit finanční částku

+ v hotovosti

+ zakoupená karta je Vaším majetkem

+ karta je přenosná, může ji používat

+ kdokoliv

+ v případě ztráty nebo poškození

+ je nutné kartu zablokovat proti

+ zneužití i pro příp. převod zůstatku

+ převod zůstatku je možný po uplynutí

+ reklamační lhůty 30 dnů

+ převod zůstatku je zpoplatněn 20 Kč

+ s čipovou kartou je jízdné levnější

+ kartou lze hradit jízdné i u vybraných

+ dopravců (BusLine, Dopravní podnik

+ Mladá Boleslav)

POUČENÍ

Smluvní vztah mezi Vydavatelem a Držitelem vzniká okamžikem vydání elektronických peněz.

Podepsaný formulář Žádost/Smlouva o vydání elektronického peněžního prostředku se

současně mění ve Smlouvu o vydání elektronického peněžního prostředku. Její součástí jsou

Podmínky pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD. Pokud není

v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Vydavatelem

a Držitelem elektronických peněžních prostředků zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním

zákoníkem v platném znění.

Držitel elektronického peněžního prostředku nebo jeho zákonný zástupce u osoby mladší 18 let,

uzavřením této smlouvy vstupuje do obchodního vztahu s Vydavatelem a dává tímto souhlas

Vydavateli se zpracováním osobních údajů Držitele v jeho databázi v souladu s ustanovením

§ 5, odstavce 5) zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Držitel podpisem smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku stvrzuje,

že se seznámil s obchodními podmínkami pro vydávání a používání bezkontaktních čipových

karet, porozuměl jim a výslovně s nimi souhlasí. Smlouvu nepodepsal ani v tísni ani za pro něj 

nevýhodných podmínek. Žádost o vydání čipové karty se dokládá občanským průkazem.

Reklamace. Poplatek za převedení zůstatku elektronických peněz je 20 Kč! Na elektronický

peněžní prostředek je poskytována 24 měsíční záruční doba na jeho funkčnost, a to za

předpokladu jeho správného a šetrného užívání k účelům, pro které je určen. Záruka se

nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. jiné poškození elektronického peněžního

prostředku způsobeného jeho nesprávným používáním nebo vnějšími vlivy. Držitel je oprávněn

vyjádřit svůj nesouhlas s transakcí provedenou u Vydavatele, tedy reklamovat operaci

v centrálním distribučním místě. Předloží přitom všechny dostupné doklady ke svému tvrzení. 

Držitel je oprávněn reklamovat operaci nejpozději do 15 dnů od data provedení operace. 

Vydavatel posoudí reklamovou operaci nejpozději do 30 dnů od data reklamace a v případě,

že bude uznána, nahradí Vydavatel vzniklé škody.

www.arriva-strednicechy.cz

www.facebook.com/arrivasc


