Přiložte
průkazkovou
fotografii
3,5x4,5 cm.
Na druhou
stranu napište
jméno a
příjmení

Číslo žádosti / smlouvy :
(Vyplní DP)

: K.Kieslich

ŽÁDOST / SMLOUVA O VYDÁNÍ
ELEKTRONICKÉHO PENĚŢNÍHO PROSTŘEDKU MĚSTSKÉ KARTY
mezi
Vydavatelem karty :
Sídlo
IČO / DIČ
Tel / fax / www / e-mail

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 3
25267213 / CZ25267213
+420495089111 / +420495544455 / www.dpmhk.cz / dpmhk@dpmhk.cz

a Žadatelem - Držitelem karty :
Vyplňte propisovačkou čitelným hůlkovým písmem bez přepisování s výjimkou cizí diakritiky dle vzoru:
(AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŢ 1234567890). Datum narození např. 4.března1983 pište ve tvaru 04 03 1983.

Pokyny pro žadatele :
1. Pozorně přečtěte Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet.
2. Žádost / Smlouvu za děti do 15 let podepíše zákonný zástupce.
3. Žádost odevzdejte na některé z předprodejen jízdenek MHD. Zde Vám bude hotová karta vydána.
4. Žádost o vydání Městské karty nebo při změně se dokládá občanským průkazem.
5. Žadatelé o aktivaci zlevněné karty Student prokazují nárok potvrzením školy (školského zařízení).
6. Při podání žádosti se hradí poplatek za aktivaci a vydání Městské karty.

POUKAZ K VYZVEDNUTÍ MĚSTSKÉ KARTY
Karta bude připravena k převzetí dne :
Dopravní podnik města
Hradce Králové, a.s.

POUKAZ PEČLIVĚ USCHOVEJTE . BEZ TOHOTO
DOKLADU KARTA NEBUDE VYDÁNA !

dle č. Ţádosti/Smlouvy :

Předmětem Žádosti/Smlouvy je vydání elektronického peněţního prostředku-Městské karty (dále jen
Ţádost/Smlouva) včetně elektronické peněţenky Drţiteli. Aktivní elektronická peněţenka slouţí k úhradě jízdného a
dovozného v MHD v Hradci Králové, dále u smluvních dopravců a na nákup sluţeb nebo produktů u dalších subjektů
zapojených do projektu Městské karty.
Smluvní vztah mezi Vydavatelem a Drţitelem vzniká okamţikem vydání Městské karty s aktivní elektronickou
peněţenkou nebo časovou jízdenkou. Podepsaný formulář Ţádost/Smlouva se převzetím karty mění ve Smlouvu o
vydání elektronického peněţního prostředku-Městské karty. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky pro
vydávání a uţívání bezkontaktních čipových karet (dále Podmínky). Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak,
řídí se právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi Vydavatelem a Drţitelem zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním
zákoníkem v platném znění.
Držitel souhlasí, aby údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), které poskytl vydavateli Dopravnímu
podniku města Hradce Králové,a.s., jako správci osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů, byly vyuţívány vydavatelem Městské karty po dobu trvání projektu Městské karty (viz Předmět
Ţádosti/Smlouvy).
Čestné prohlášení : Drţitel podpisem Ţádosti/Smlouvy o vydání Městské karty stvrzuje, ţe všechny údaje uvedl
pravdivě, seznámil se s Podmínkami, porozuměl jim, souhlasí s nimi a Ţádost/Smlouvu nepodepsal v tísni ani za
nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne :

Podpis žadatele :
(zákonného zástupce)

PŘEVZETÍ MĚSTSKÉ KARTY
Vydavatel DPmHK,a.s. :
(otisk razítka a podpis)

Potvrzuji svým podpisem, že jsem převzal
Městskou kartu č.:

V Hradci Králové dne :
Podpis držitele :
(zákonného zástupce)
Zpracoval

