Storno formulár
Kód rezervácie

Číslo letenky - Ticket number

Meno cestujúceho

1.
2.
3.
Dôvod – vyhovujúce podčiarknite, prosím:

1. osobný

3. UN let – zrušený let dopravcom

2. úmrtie – priložený úmrtný list v anglickom jazyku

4. zdravotný

Refundovanú sumu žiadam zaslať:
a)na účet číslo/mena: ____________________________________________ názov účtu: _______________________________________________________

V prípade platby za letenku kartou, poprosíme vypísať následujúce údaje:
Držiteľ karty:

Meno a priezvisko: _______________________________________________________________________________________________________________
Adresa držiteľa karty: _____________________________________________________________________________________________________________
Kontakné údaje (telefón, fax, e-mail): ________________________________________________________________________________________________

Údaje o karte:

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

Podmienky vybavenia žiadosti :

Refundovaná suma od leteckej spoločnosti, po odpočítaní poplatku za vystavenie letenky, storno poplatku leteckej spoločnosti a poplatku za storno pelicantravel.com vo výške podľa aktuálneho sadzobníka* za každú letenku, bude žiadateľovi vrátená až po vyúčtovaní s dopravcom, prípadne iným dodávateľom.
V prípade nedobrovoľného stornovania letenky z dôvodu zrušenia letu leteckou spoločnosťou, poplatok za storno pelicantravel.com vo výške podľa aktuálneho
sadzobníka* za každú letenku nebude klientovi účtovaný. Termín vrátenia je podmienený konaním tretej osoby - dopravcu resp. dodávateľa. Vo všeobecnosti
trvá celý proces približne 5-8 týždňov. V prípade, že klient žiada o individuálne posúdenie zo závažných dôvodov a dodá potrebné doklady, vybavenie storna
môže trvať aj niekoľko mesiacov.
Podpisom tohto formulára potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami vybavenia žiadosti a súčasne dávam svoj súhlas spoločnosti PELICANTRAVEL.COM S.R.O.,
so sídlom na Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 897 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 32895/B s tým,
že všetky osobné údaje poskytnuté podľa tohto formuláru môžu byť použité pri ďalšom jednaní s dopravcom, resp. dodávateľom vo veci storna uvedeného dokladu v rozsahu povinností vyplývajúcich z tejto žiadosti pre PELICANTRAVEL.COM S.R.O., v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami PELICANTRAVEL.
COM S.R.O., uverejnenými na www.letenky.sk.
V prípade platby stornovanej letenky platobnou kartou súhlasím, aby poplatok za storno pelicantravel.com vo výške aktuálneho sadzobníka* bol odúčtovaný
z účtu, ku ktorému bola vydaná moja platobná karta.
Vyhlasujem, že som oprávnený na vykonanie zmeny alebo storna vystavenej letenky alebo storna podľa tohto storno formulára vzhľadom ku skutočnosti, že
som zákonným zástupcom osoby uvedenej na letenke, osobou splnomocnenou na vykonanie zmeny alebo storna vystavenej letenky osobou uvedenou na
letenke, právo na vykonanie zmeny alebo storna vystavenej letenky mi vyplýva z pracovnoprávnych predpisov, resp. iných právnych predpisov.
* aktuálny sadzobník vo Všeobecných Obchodných Podmienkach
Číslo vyúčtovacej faktúry: _______________________________________

Dátum: ____________________ Podpis klienta: ______________________

(Túto časť vyplňuje pelicantravel.com)
Agent: _________________________________________________________

Poistenie: Y

N

Dátum: ________________________________________________________

Poplatok: 1

2

S

CC

DOI: ____________________

NMBR: ____________________

3

PELICANTRAVEL.COM S.R.O
NÁMESTIE SNP 6, 811 06 BRATISLAVA, SLOVAKIA
TEL.: +421 2 444 5 777
E-MAIL: INFO@LETENKY.SK, WWW.LETENKY.SK
IČO: 35 897 821, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BA I,
ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č. 32895/B

