Garance platby

Číslo zakázky Servis 24 (7-mi místné číslo sdělí dispečink):

Přebíráme úhradu nákladů za asistenční služby pro vozidlo (značka a typ):
SPZ:
VIN:

Datum registrace:

Majitele (název firmy + adresa):

Do výše:

EUR + DPH a úhradu intervenčního poplatku.

Důležité informace:
Faktura za poskytnuté služby je ve většině případů nižší než poskytnutá platební garance. Dle evropského práva však může dojít k navýšení ceny až o
10 % proti původně kalkulované = garantované částce za asistenční službu bez souhlasu zákazníka. Servis 24 hájí zájmy svých zákazníků a snaží se,
aby k navyšování nákladů nad garantovanou částku docházelo pouze ve výjimečnýc h případech.

Razítko a podpis garanta služby:

Vyplňte v případě navýšení garance:
Dne:
Navyšujeme původní garanci:

EUR + DPH na celkovou částku:

EUR + DPH a úhradu intervenčního poplatku.
Důležité informace:
Faktura za poskytnuté služby je ve většině případů nižší než poskytnutá platební garance. Dle evropského práva však může dojí t k navýšení ceny až o
10 % proti původně kalkulované = garantované částce za asistenční službu bez souhlasu zákazníka. Servis 24 hájí zájmy svých zákazníků a snaží se,
aby k navyšování nákladů nad garantovanou částku docházelo pouze ve výjimečných případech.

Razítko a podpis garanta služby:

Vzor této garance společně s formulářem závazná objednávka naleznete také na našich webových stránkách: www.s24.cz
Označení „Servis 24“ ® je včetně firemního loga mezinárodní ochranná známka registrovaná společností Servis 24, spol. s r. o.
Všechna práva spojená s užíváním této známky jsou vyhrazena naší firmě. Používání tohoto označení nebo loga je bez souhlasu
vlastníka zakázáno.

Servis 24, spol. s r.o.
Na Strži 1837/9
140 00 Praha 4

IČ:
18629920
DIČ: CZ18629920
Web: www.s24.cz

Tel.:
Fax.:
E-mail:

+420 2611 04 477
+420 2611 04 478
callcentre@s24.cz

Firma zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2902

Ušetřete svým zákazníkům čas a zřiďte si telefonické nebo automatické platební garance. Další informace : (+420) 774 167 022, sales@s24.cz

Dne:

