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Změnová služba na předpisy řady L
Pro zjednodušení objednání změnové služby na předpisy řady L pro nový kalendářní rok je pravidelně zasílán všem
stávajícím zákazníkům předvyplněný formulář. Formulář přiložený k tomuto oběžníku je určen pouze pro nové
zákazníky. Změnová služba je fakturována formou ročního předplatného.
Změnovou službu je možné objednat ke konkrétnímu předpisu, není nutné odebírat celou sadu předpisů. Změny
k předpisům lze objednat také zasláním jednotlivé objednávky v průběhu roku, změny jsou pak zasílány spolu s fakturou.
Při vydání zcela nového předpisu bude kromě katalogové ceny předpisu publikována i cena změnové služby, která bude
v předmětném kalendářním roce zdarma, zpoplatněna bude až od následujícího roku.
Cena změnové služby
Cena papírové verze změnové služby bude činit vždy 50% z katalogové ceny předpisu bez desek platné
k listopadu aktuálního roku, cena verze na CD 60%. Aktualizované ceny předplatného předpisů řady L na nový
kalendářní rok jsou publikovány prostřednictvím AIC C.
Příklad:
Katalogová cena
Roční změnová služba – papír
Roční změnová služba – CD

předpis L2 bez desek a DPH
283,00 Kč
141,50 Kč
169,80 Kč

Co Vám změnová služba přinese?
-

automatické zasílání všech vydaných změn k Vámi požadovaným předpisům;

-

novely předpisů Vám budou zasílány v rámci změnové služby, nevzniknou Vám tedy žádné další finanční náklady;

-

při poskytnutí e-mail adresy a udělení souhlasu budete pravidelně informováni o vydávaných změnách k předpisům;

-

můžete přesně plánovat náklady na letecké publikace;

-

ušetříte administrativní činnost spojenou s vyplňováním objednávek a sledováním oznámení v AIC o vydání nových
leteckých předpisů nebo jejich změn;

-

poštovné a balné je již zahrnuto v ceně změnové služby.

Přílohou tohoto AIC je závazná objednávka, po jejímž vyplnění a odeslání budete zařazeni do naší databáze odběratelů.
Vyplněnou objednávku odešlete v nejbližším možném termínu, nejpozději do poloviny prosince aktuálního roku,
v opačném případě Letecká informační služba nemůže garantovat Vaše zařazení do databáze k 1.1. nového
kalendářního roku. Objednávky na změnovou službu samozřejmě přijímáme kdykoliv i po tomto datu, ceny na roční
předplatné nebudou kráceny a odpovědnost za aktuálnost předpisů ke dni přijetí závazné objednávky leží na straně
odběratele.
Kalendář termínů pro rozesílání změnové služby na předpisy je publikován prostřednictvím AIC C.
Žádáme Vás, abyste nové požadavky zaslali na naši adresu ve vlastním zájmu nejpozději 14 dní před plánovaným
rozesíláním.
Letecké předpisy jsou bezplatně přístupné na internetu na adrese http://aim.rlp.cz.
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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
ZMĚNOVÉ SLUŽBY PŘEDPISŮ ŘADY L PRO ROK 20__
Vážení zákazníci, tento formulář slouží k objednání roční změnové služby pouze
pro nové zákazníky, kteří dosud nebyli zařazeni do databáze.
Předpis

Papír

CD

Předpis

Papír

CD

Předpis

L1

L9

L 16/I

L2

L 10/I

L 16/II

L3

L 10/II

L 16/III - nové

L4

L 10/III

L 16/IV - nové

L5

L 10/IV

L 17

L 6/I

L 10/V

L 18

L 6/II

L 11

L 19

L 6/III

L 12

L 4444

L7

L 13

L 7030

L8

L 14

L 8168

L 8/A

L 14 H

L 8400

L 15

L Frazeologie

Zákaznické číslo:

* Telefon:

DIČ:

Papír

CD

Fax:

E-mail:
Adresa pro fakturaci:

Fakturu prosím zašlete:

Poštovní adresa pro zasílání publikací:

e-mailem: ......................................................................................
na fakturační adresu

na poštovní adresu

Další doplňující informace:

Souhlasím se zasláním objednávkového formuláře pro obnovu předplatného na další kalendářní rok.
ANO
NE
* přiřadí LIS
Vyplněním objednávkového formuláře zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), za účelem provedení
obchodních operací spojených s prodejem publikací a map LIS (uložení v zákaznické databázi, fakturace a dodání zásilky). Osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či
jinak zneužity. Zákazník má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů prostřednictvím e-mailu odeslaného na aim@ans.cz. Souhrn všech zásad o zpracování osobních údajů
naleznete na http://www.rlp.cz/spolecnost/osobniudaje.

Datum: ………………………

podpis a razítko

