Storno formulář
Kód rezervace

Číslo letenky - Ticket number

Jméno cestujíciho

1.
2.
3.
Důvod – odpovídajíci podtrhněte, prosím:

1. Osobní

3. UN – zrušení letu dopravcem

2. Úmrtí – přiložený úmrtní list v anglickém jazyku

4. Zdravotni

Refundovanou částku žádam zaslat:
a)na účet čislo/měna: ____________________________________________ název účtu: _______________________________________________________

V případě platby za letenku kartou, poprosíme vypsat následující údaje:
Držitel karty:

Jméno a přijmení: ________________________________________________________________________________________________________________
Adresa držitele karty: _____________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail): ________________________________________________________________________________________________

Údaje o kartě:

Druh karty: ___________________________________________________________________ Číslo karty: _______________________________________
Doba platnosti karty: _______________________________

Podmínky vybavení žádosti:

Refundována částka od letecké společnosti, po odečtení poplatku za vystavení letenky, storno poplatku letecké společnosti a poplatku za storno pelicantravel.
com ve výši dle aktuálního sazebníku * za každou letenku, bude žadateli vrácena až po vyúčtování s dopravcem, případně jiným dodavatelem. V případě
nedobrovolného stornování letenky z důvodu zrušení letu leteckou společností, poplatek za storno pelicantravel.com ve výšce podle aktuální ceníku za každou
letenku nebude klientovi účtován.
Podpisem tohoto formuláře potvrzuji, že souhlasím s podmínkami vyřízení žádosti a současně dávám svůj souhlas společnosti pelicantravel.com sro, se sídlem
na Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 897 821, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního úřadu Bratislava, oddíl Sro, vložka č.. 32895 / B s tím, že
veškeré osobní údaje poskytnuté podle tohoto formuláře mohou být použity při dalším jednání s dopravcem, resp. dodavatelem ve věci storna uvedeného
dokladu v rozsahu povinností vyplývajících z této žádosti pro pelicantravel.com sro, v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pelicantravel.com.
zveřejněnými na www.letenky.com.
Prohlašuji, že jsem oprávněn k provedení změny nebo storna vystavené letenky nebo storna vystavené letenky podle tohoto stornoformuláře vzhledem ke
skutečnosti, že jsem zákonným zástupcem osoby uvedené na letence, osobou zmocněnou k provedení změny nebo storna vystavené letenky osobou uvedenou
na letence, právo na provedení změny nebo storna vystavené letenky mi vyplývá z pracovněprávních předpisů resp. jiných právních předpisů.
* Aktuální sazebník ve Všeobecných Obchodních Podmínkách, část G

Číslo vyučtovací faktury: _______________________________________

Datum: ____________________ Podpis klienta: ______________________

(Tuto část vyplňuje pelicantravel.com)
Agent: _________________________________________________________

Pojištění: Y

N

Datum: ________________________________________________________

Poplatek: 1

2

S

CC

DOI: ____________________

NMBR: ____________________

3

PELICANTRAVEL.COM S.R.O
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