Załącznik nr 3 do Umowy Karty LOTOS BIZNES

WNIOSKODAWCA

Formularz zamówienia
karty LOTOS BIZNES gotówkowej

Pełna nazwa firmy lub pieczątka

e-mail: biuro@lotosbiznes.pl, karty@lotosbiznes.pl

NIP:

karta nr

DANE POSIADACZA
Zaznacz rodzaj zamawianych kart
Karta na firmę GF
(jeżeli tak, zaznacz pole) 1

Karta przypisana do pojazdu GP
(podaj numer rej.) 2

Karta przypisana do osoby GO
(podaj imię i nazwisko max 25 znaków) 3

Pojazd odlicza VAT
TAK / NIE / w 50% 4

Asortyment
(Wykaz grup asortymentowych
znajduje się poniżej;
00 = wszystkie towary i usługi) 5

Dane wymagane
do zakończenia transakcji 6
R - nr rejestr. O - osoba
L - licznik M - numer MPK

wydruk kopii
potw. transakcji
dla kierowcy 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GRUPA 10 - PALIWA

GRUPA 20 - PŁYNY EKSPLOATACYJNE

GRUPA 30 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

GRUPA 40 - CHEMIA GOSPODARCZA

11 - Olej napędowy
12 - Benzyna bezołowiowa Pb95
13 - Benzyna bezołowiowa Pb98
14 - Gaz płynny LPG
15 - Olej napędowy Dynamic Diesel
16 - Benzyna bezołowiona Dynamic 98

21 - oleje (silnikowe, przekładniowe,
do wspomagania itp.)
22 - produkty naftowe (smary, dodatki do paliwa,
denaturat, benzyna ekstrakcyjna, nafta,
odmrażacze, odrdzewiacze, uszczelniacze,
środki konserwujące itp.)
23 - płyny eksploatacyjne: do spryskiwaczy,
do układu hamulcowego, do chłodnicy,
woda destylowana
24 - AdBlue z pompy
25 - AdBlue w kanistrach

31 - elementy wyposażenia pojazdu (bezpieczniki,
żarówki, świece, lusterka, wycieraczki, filtry, gaśnice,
linki holownicze, pasy transportowe, przewody
rozruchowe, opony
32 - akcesoria samochodowe (zapachy i kosmetyki
samochodowe, apteczki, szmatki, gąbki, okulary
przeciwsłoneczne, …)
39 - pozostałe materiały eksploatacyjne (narzędzia,
baterie, latarki, akumulatory, złączki zaciskowe,
rękawice ochronne, poligrafia…)

41 - kosmetyki (mydło, pasta do zębów,
przybory do golenia, środki higieny
osobistej, kremy, …)
42 - rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, kleje,
uszczelniacze, silikony, odmrażacze, …
43 - mapy, prasa, parafarmaceutyki
44 - gaz (w butlach)
49 - pozostała chemia gospodarcza

OBJAŚNIENIA
1 - Karta GF: na karcie widnieje nazwa firmy - może być używana przez każdą osobę, która zna kod PIN
2 - Karta GP: na karcie widnieje nazwa firmy i numer rejestracyjny- tankowania musza być dokonywane
do auta, którego nr rejestracyjny widnieje na karcie
3 - Karta GO: na karcie widnieje nazwa firmy, imię i nazwisko - może być używana tylko przez osobę
wskazaną na karcie
4 - Pojazd z odliczeniem podatku VAT / Pojazd bez odliczenia podatku VAT / Odliczenie VAT w 50%
5 - Określ dostępność TOWARÓW, które KIEROWCA będzie mógł nabyć przy pomocy tej KARTY
(w poszczególne kratki wpisz dwucyfrowe kody z listy powyżej)
6 - Określ dane wymagane do zakończenia transakcji (dane te będą widoczne na fakturach
i raportach), R - nr rejestracyjny, O - osoba, L - licznik, M - numer MPK
7 - Pole "wydruk kopii potw. transakcji dla kierowcy" jest do użytku na życzenie klienta. Mamy możliwość
nie drukowania potwierdzenia z terminala oraz drukowania wersji do podpisu lub bez podpisu.

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby reprezentującej firmę

GRUPA 50 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
51 - minigastronomia
52 - napoje (kawa, herbata, soki, woda,
napoje gazowane, ...)
53 - przekąski (fast food, kanapki, pieczywo,
chipsy, orzeszki, paluszki, ...)
54 - słodycze (czekolada, ciastka, lody)
55 - alkohol
56 - art. grillowe
59 - pozostałe (sosy, przetwory, mrożonki,
konserwy, puszki,
kawa / herbata [paczkowana], …)

GRUPA 60 - POTRZEBY KIEROWCY
61 - tytoń
62 - prysznic
63 - telefon, faks, internet, ksero
64 - karty telefoniczne,
doładowania (wszystkie)
69 - pozostałe

GRUPA 90 - USŁUGI
91 - myjnia program 1
92 - myjnia program 2
93 - myjnia program 3
94 - myjnia program 4
95 - myjnia program 5
96 - myjnia ciężarowe
98 - myjnia pozostałe

Pieczęć firmowa
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