Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10362/L

Dopytový list / Objednávka
Kontaktné údaje objednávateľa:
Objednávateľ:
Adresa:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

email:

Telefón:

Účet IBAN:

Kontaktná osoba:

Údaje o doprave:
Termín dopravy od – do:
Trasa:
Pristavenie : dátum a čas
Miesto pristavenia:
Cesta späť : dátum a čas
Ostatné dohodnuté
podmienky dopravy
(napr. požadované
zastávky, iné poznámky):
Počet cestujúcich:
Objednaný
autobus:

Spôsob platby:

Linkový

Autobus lux s klimatizáciou

Linkový s klimatizáciou

Autobus lux s klimatizáciou a WC

Údaje dopravcu:
Zmluvná cena:

bez 20% DPH

vrátane 20 % DPH

Záloha:

Číslo potvrdenky:

Objednávateľ bol oboznámený s prepravnými a tarifnými podmienkami Slovenskej autobusovej dopravy Žilina, akciová spoločnosť. Dopravca si
vyhradzuje právo určiť spôsob platby a výšku zálohy.
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová
spoločnosť. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované výhradne pre potreby Slovenskej
autobusovej dopravy Žilina, akciová spoločnosť, pre účely zabezpečenia objednávky prepravy v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je poskytnutý na dobu 10 rokov. Bližšie práva
dotknutých osôb sú špecifikované na www.sadza.sk .
Objednávateľ sa zaväzuje, že prepravované budú len osoby bez príznakov COVID-19, ktoré neboli v rizikovej krajine alebo v rizikovom regióne
pred menej ako 14 dňami ako je dátum prepravy, prípadne nemajú podozrenie na COVID -19. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, že všetci
cestujúci budú mať pri nástupe do autobusu a počas prepravy, nasadené rúška podľa nariadení a metodických usmernení Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 5, Zákona č. 126/2006 Z. z.´´

V

dňa:

Objednávateľ
Telefón:
ZA +421 41 7330812
+421 911 318 119
+421 911 524 537
MT +421 43 41 34 688
CA +421 41 7330311
Formulár č.021/6

Fax:

Dopravca
E-mail:
zajazd@sadza.sk

Naše bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Tatra banka, a.s.
SK80 1100 0000 0026 2178 8493
36 407 771
2020107573
SK2020107573

