OBJEDNÁVKA NEPRAVIDELNEJ DOPRAVY
(formulár pre fyzické osoby)
__________________________________________________________________________________________
ZMLUVA O NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE
__________________________________________________________________________________________
TÁTO Zmluva je uzatvorená nižšie uvedeného dňa medzi:
(A)

Dopravcom
Obchodné meno/názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktná osoba a kontaktné
údaje:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
00 492 736
2020298786
SK 2020298786
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 607/B
VÚB, a.s.
SK98 0200 0000 0000 4800 9012
SUBASKBX

a
(B)

Objednávateľom
Meno:
Bydlisko:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktné údaje:

1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Objednávateľ svojim podpisom na Objednávke potvrdzuje, že sa oboznámil s podrobnou úpravou práv a
povinností v súvislosti s Nepravidelnou dopravou, obsiahnutou v Prepravnom poriadku pre nepravidelnú
dopravu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Dopravcu, www.dpb.sk (ďalej len „PP ND“).

1.2

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v PP ND, a nie sú výslovne definované
v Zmluve, majú v Zmluve ten istý význam.

2

ŠPECIFIKÁCIA NEPRAVIDELNEJ DOPRAVY
Druh Dopravného prostriedku:
Miesto pristavenia (začiatok
Nepravidelnej dopravy):

Adresa:
Dátum:
Čas:

Cieľové miesto (koniec
Nepravidelnej dopravy):

Adresa:
Dátum:
Čas:

Trasa Nepravidelnej dopravy:
Počet Cestujúcich:
Doplňujúce informácie (špeciálne
požiadavky, poznámky k trase
Nepravidelnej dopravy a pod.):

3

ZÁLOHA NA ODMENU

3.1

Dopravca svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že dňa______________ prevzal od Objednávateľa
zálohu na Odmenu vo výške ______________ EUR.

4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu Zmluvy Zmluvnými stranami.

4.2

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej
obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez
akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok
plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

4.3

Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu, pričom
každá zo Zmluvných strán dostane 1 (jeden) jej rovnopis.

Za Objednávateľa:

Za Dopravcu:

V Bratislave dňa ______________

V Bratislave dňa ______________

__________________________________________

__________________________________________
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Ing. Milan Donoval
podpredseda predstavenstva
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