1. kiadás
1. módosítás
1. oldal (1)

KÜLÖNJÁRATI
MEGRENDELÉS
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
Adószám: 204200338-2-04

Elérhetőségek: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., Tel.: 76/508-734, Fax: 76/504-482, E-mail: kunsagtours@kunsagvolan.hu

Megrendelő neve, címe:
-

Jogi személy esetén: cégjegyzékszám: ____________________; képviselő neve: ____________________________

-

Magán személy esetén születési hely: _____________________; szül. idő: ________; anyja neve: ___________________,
személyi igazolvány száma: _______________; személyi száma: __________

Megbízott neve:

Tel:

Fax:

Email:

A számlát az alábbi névre és címre kérjük kiállítani (a számla címzettjét utólag nem áll módunkban módosítani):
Név:

Cím:

Adószám: ______________________________ Bank és számlaszám:
Fizetés módja (kérjük aláhúzni): átutalás / készpénz / csekk.

A kalkulált fuvardíjat a kiállított számla alapján legkésőbb egy héttel

indulás előtt kell megfizetni.
Úti cél: ________________________________________________ Autóbusz típusa: ______________ Darabszám: _________
Utasok száma: _________ fő.

Extra szolgáltatás megrendelése (igény esetén kérjük a megfelelőt aláhúzni): utánfutó / puttony

Igénybevétel időtartama: 2015. _____________________________ - tól ____________________ - ig, összesen ________ nap
Részletes útvonal: __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Kérjük feltüntetni, ha az útvonalon nem kíván igénybe venni autópályát. Ellenkező esetben az autópálya használatát elfogadottnak tekintjük
és annak költsége a Megrendelőt terheli.

A kiállás időpontja: 2015. ______________________________ hó __________ nap

___________ óra

_________ perc

A kiállás helye, címe (kérjük figyelembe venni a megállás lehetőségét): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
A visszaérkezés várható időpontja: 2015. ___________________ hó _________ nap ____________

óra

_________

perc

A http://www.kunsagvolan.hu/kv/fuvarozasi_feltetelek.pdf internet oldalon található „Különjárati személyszállítási szolgáltatás
feltételeit” elolvastam, megértettem, és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A megrendelést annak ismeretében és az abban foglaltak tudomásulvételével adom.
Megrendelés dátuma: 2015. ________________ Megrendelő aláírása (jogi személy esetén cégszerű aláírás): ______________________________

VISSZAIGAZOLÁS
A megrendelést az alábbiak szerint, _____________ pozíciószámon visszaigazoljuk. Ügyintéző: ___________________________
Autóbusz típusa: __________ Darabszáma: _________ Gépkocsivezető: _____ fő
Fuvardíj bruttó: ________________ Ft/km ______________ Ft/ óra
Várható teljesítmény: ______________ km, ill. óra.

Legcsekélyebb fuvardíj: __________________ Ft

Kalkulált fuvardíj /mellékköltségekkel/: ______________________ Ft

Egyéb kikötés: _____________________________________________________________________________________________
Dátum: 2015. _________________________

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ nevében:
/bélyegző helye, aláírás/
Különjárati megrendelő 2015 01 09

