
Storno formulář - Lowcost letenky

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

Důvod – odpovídajíci podtrhněte, prosím:

Kód rezervace Jméno cestujíciho
1.

2.

3.

Držitel karty:
Jméno a přijmení: ________________________________________________________________________________________________________________

Adresa držitele karty: _____________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail): ________________________________________________________________________________________________

Údaje o kartě:
Druh karty:  ___________________________________________________________________ Číslo karty:  _______________________________________

Doba platnosti karty:  _______________________________

PELICANTRAVEL.COM S.R.O
NÁMESTIE SNP 6, 811 06 BRATISLAVA, SLOVAKIA

TEL.: +420 225 348 555
E-MAIL: INFO@LETENKY.COM, WWW.LETENKY.COM

IČO: 35897821, ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU OKRESNÍHO ÚŘADU
BRATISLAVA, ODDÍL: SRO, VLOŽKA Č. 321895/B

Číslo vyučtovací faktury: _______________________________________ Datum: ____________________    Podpis klienta: ______________________    

Agent: _________________________________________________________

Datum: ________________________________________________________

DOI: ____________________  NMBR: ____________________ S CC

(Tuto část vyplňuje pelicantravel.com)

Pojištění:    Y                  N

Poplatek:    1                   2                   3

1. Osobní

2. Úmrtí – přiložený úmrtní list v anglickém jazyku

3. UN – zrušení letu dopravcem

4. Zdravotni

Podmínky vybavení žádosti:
Při posuzování storna letenek nízkonákladových společností (např. Ryanair, EasyJet, Norwegian, Wizzair, Jet2 atd.) letecké společnosti neumožňují storno letenky 
a vrácení částky nebo části částky letenky. Jediným důvodem, při kterém nízkonákladové letecké společnosti uznávají vrácení jízdného je smrt cestujícího. 
Podrobné informace zjistíte z obchodních podmínek daného přepravce.

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

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


