MSF 8.47.2.231
ЗАЯВЛЕНИЕ / ДОГОВОР ЗА ПАРКИНГ

Абонамент за ползване на места за престой и паркиране на
транспортни средства на паркинг за обществено ползване
на летище Варна или летище Бургас
1. Данни на ЗАЯВИТЕЛЯ (моля отбележете с „Х“)
За юридически лица:
Наименование:
Седалище и адрес на управление:
ЕИК / БУЛСТАТ:
ИН по ДДС:
Лице за контакт:
Електронна поща за кореспонденция:
Тел. за връзка:
Други:
За физически лица:
Трите имена:
Адрес:
ЕГН/ЛНЧ:
Електронна поща за кореспонденция:
Тел. за връзка:
Фирма - работодател, с търговска дейност на
територията на летището:
2. Данни / обхват на абонамента
2.1. Тип на абонамента (моля отбележете с „Х“ само един тип):
Транспортен
Търговски
Рент-а-кар
Такси
2.2. Вид на абонамента (моля отбележете с „Х“ само един вид):

За транзитно преминаване

За позициониране на обекти

Месечен (важи до края на календарния месец, за който е заявен)
Годишен (важи до края на календарната година, за която е заявен)
От:
До:
Срок на абонамента:
2.3. Летище, за което се отнася абонаментът (моля отбележете с „Х“ само едно летище):
Летище Бургас
Летище Варна
2.4. Опис на превозните средства, за които важи абонаментът:
№ и валидност на пропуск от ГД ГВА на МПС
Вид МПС
Рег. номер
Марка и модел
/лек автомобил, микробус,
(попълва се само при абонамент за транзитно
автобус/
1.

преминаване)

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт АД

Ревизия: 1.0
Валидно от: 15.12.2015
Автор: отдел Търговски, DGI
Издател: отдел УС и ПД, VPN

Подчертано: Изменение
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3. Финансови параметри:
3.1. ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи следната сума
Тип абонамент
Вид абонамент
(виж т.2.1.)

(виж т.2.2.)

Брой транспортни
средства

Брой месеци

Ед. цена с ДДС

Общо сума с ДДС

Общо:
За всички заявени карти съгласно т. 3.1. ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи обща сума в размер на
лв. с ДДС
3.2. Срок на плащане на услугата – до 3 работни дни след подаване на Заявлението, но не по-късно от началната дата на
абонамента
3.3. Начин и място на плащане на услугата (моля отбележете с „Х“ само един вариант):
в брой без фактура (услугата се заплаща на изхода от паркинга срещу получаване на средството за достъп (магнитна карта)
в брой с фактура (услугата се заплаща на Главна каса на ДРУЖЕСТВОТО на съответното летище)
по банков път (след извършване на плащането, заявителят е длъжен да изпрати копие от платежното нареждане на имейл:
desislava.ivanova@fraport-bulgaria.com
Банкова сметка за плащане – IBAN BG55UNCR763010FRAPORTB, BIC код UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД
3.4. Начин и място за получаване на фактурата (моля отбележете с „Х“):
На Главна каса на съответното летище
По поща на хартиен носител (моля посочете в поле „Други“ към Данни на ЗАЯВИТЕЛЯ, ако адресът за кореспонденция е различен от
адреса за управление)

По електронна поща в PDF формат
4. Уведомления:
Адрес за изпращане на настоящото Заявление в оригинал с подпис от ЗАЯВИТЕЛЯ до ДРУЖЕСТВОТО:
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
8016 Бургас
Летище Бургас
Търговски отдел, Административна сграда, стая 113
Телефон: +359 (0) 56 870 109
Факс: +359 (0) 56 870 244
Мобилен: +359 (0) 885 40 66 20
E-mail: desislava.ivanova@fraport-bulgaria.com
Лице за контакт: Десислава Иванова
ЗАЯВИТЕЛЯТ изрично декларира, че му е предоставено копие, запознал се е и приема Общите условия за ползване на места
за престой и паркиране на транспортни средства на паркинги за обществено ползване на Летище Варна и Летище Бургас, в
сила от 29.12. 2015 г.
Настоящото Заявление съставлява неразделна част от Договора за паркинг и е изготвено в два еднообразни екземпляра –
един за ЗАЯВИТЕЛЯ и един за ДРУЖЕСТВОТО.
Договорът за паркинг влиза в сила с двустранното подписване на Заявлението от ЗАЯВИТЕЛЯ и представител на
ДРУЖЕСТВОТО.

ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ:

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

…………………………….
(дата, подпис)

Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт АД

…………………………….
(дата, подпис)
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