TENTO DOKLAD PEČLIVĚ USCHOVEJTE, SLOUŽÍ VÁM K PROKÁZÁNÍ
VLASTNICKÉHO VZTAHU K DANÉ KARTĚ V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI KARTY,
ZTRÁTY KARTY NEBO PŘI POŽADAVKU NA MANIPULACI S FINANČNÍ
HODNOTOU NA KARTĚ ULOŽENOU !
INFORMACE K VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ
ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU

-

DOKLAD O VYDÁNÍ KARTY
Vydavatel el. peněžního prostředku:
Společnost: ČSAD MHD Kladno a.s.
Sídlo: Železničářů 885, 272 80, Kladno - Kročehlavy
IČ:
27229131
1. Smluvní vztah mezi vydavatelem a držitelem vzniká okamžikem vydání a převzetí karty.
2. Vydavatel informuje držitele karty formou vývěsek o Obchodních podmínkách pro vydávání a užívání
elektronického peněžního prostředku pro úhradu jízdného, o Smluvních přepravních podmínkách,
o Podmínkách pro vydávání a používání čipových karet vydavatele ČSAD MHD Kladno a.s. a o Tarifu
pro příslušný typ karty. Tyto dokumenty jsou zveřejněny v místě vydání karty, v informačních kancelářích
společnosti (Dukelských hrdinů 1936, Kladno; Vrchlického 1984, Kladno; Náměstí Svobody 1895, Kladno),
v infocentru Slaný (Pod Velvarskou branou 136/1, Slaný), na internetových stránkách www.csadkladno.cz
nebo v autobusech společnosti. Pokud není v těchto podmínkách a dokumentech uvedeno jinak, řídí se
vzniklé právní vztahy zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, nebo zákonem č. 513/1991 Sb.,
obchodním zákoníkem, v platném znění.
3. Tento doklad slouží k prokázání vlastnického vztahu k dané kartě. Držitel karty si je vědom toho,
že při veškerých transakcích uskutečněných s využitím karty, s výjimkou dobíjení elektronických peněz
a předplatních časových jízdenek a plateb elektronickou peněženkou a využitím předplatních časových
jízdenek k přepravě, se musí prokázat tímto dokladem. Tento doklad je požadován zejména při těchto
úkonech: zablokování a odblokování karty, reklamace karty, ztráta karty, změna typu karty, manipulaci se
zůstatkem na kartě.
4. Držitel karty bere na vědomí a seznámil se s dokumenty citovanými v odst. 2. a převzetím karty vyjadřuje
souhlas s těmito dokumenty.
5. Držitel bere na vědomí, že vydavatel může změnit dokumenty uvedené v odst. 2, aktuální znění je
zveřejněno vždy v informačních kancelářích vydavatele a na internetových stránkách www.csadkladno.cz .
6. Platnost této Smlouvy končí skončením platnosti karty nebo jejím vrácením vydavateli. V takovém případě
má držitel nárok na vrácení peněz odpovídajících elektronickým penězům na kartě po předložení dokladu
o vydání karty.
7. Tento doklad uschovejte odděleně od Vaší karty, v případě ztráty karty a po předložení tohoto dokladu
může být karta zablokována proti použití a následně lze převést zůstatek ze ztracené karty na kartu novou.
8. Převzetím karty držitel akceptuje informace uvedené v tomto oznámení.
Typ karty MHD
RODINNÁ

SLANÝ : Požadovaný typ karty zakřížkujte
OBČANSKÁ

ŽÁKOVSKÁ

STUDENTSKÁ

DŮCHODCOVSKÁ

SENIORSKÁ

Při volbě typu karty Žákovská, Studentská, Důchodcovská, Seniorská:
- pro výdej karty je požadován souhlas se zpracováním osobních údajů – formulář „Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech
subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. „
- v případě ztráty tohoto typu karty, a při požadavku na opakovaný výdej tohoto typu karty, je nutné číslo ztracené karty držitelem prokázat a
zablokovat. K prokázání čísla ztracené karty je nutné předložit tento doklad o vydání karty, v případě evidence čísla karty na držitele postačí doklad
totožnosti - údaj příslušné číslo ztracené karty bude v databázi dohledáno a zablokováno – více informací ve formuláři „Zásady zpracování osobních
údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.“

Byla vydána karta:
Nevyplňovat, vyplní obsluha inf. kanceláře při výdeji karty.
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