
Ulice (neuvádějte prosím P.O.Box) Číslo Další údaj

PSČ Město Stát

CČeská republika

Mezinárodní předvolba Číslo pro dotazy zákazníků

Česká republika20) 

Mezinárodní předvolba  Druhé číslo pro dotazy zákazníků

Czech Republic (+420) 

Mezinárodní předvolba  Fax pro dotazy zákazníků

Czech Republic (+420) 

Mezinárodní předvolba   Mobil pro dotazy zákazníků

Registrační formulář

Vaše adresa (umístění Vašich vozidel)

Jméno společnosti (uveďte prosím přesný název společnosti dle registrace k dph) 

Czech Republic (+420)

Emailová adresa pro dotazy zákazníků

Screen
reader
users:
Please
switch
to
forms
mode
for
this
link.

Envetix s. r. o. exkluzivní oficiální partner

Předčíslí

Předčíslí

Předčíslí

Předčíslí

Kontakt pro podporu např. ředitel nebo ředitel prodeje
Aby Vám zákaznický servis mobile.de mohl poskytnout optimální podporu, uveďte kontaktní osobu ve Vaší společnosti 

Jméno společnosti (uveďte prosím přesný název společnosti dle registrace k dph)

PříjmeníJménoTitul

v České republice



Ulice Číslo další údaj

PSČ Město Stát

Mezinárodní předvolba 

Czech Republic (+420)

Předčíslí Číslo kontaktní osoby

Mezinárodní předvolba 

Czech Republic (+420)

Předčíslí Fax kontaktní osoby

Mezinárodní předvolba Předčíslí Mobil kontaktní osoby

Mezinárodní předvolba Předčíslí Mobil pro identifikační heslo

Pokud je adresa kontaktní osoby odlišná od adresy společnosti, prosím uveďte adresu kontaktní osoby:   

Mobilní číslo pro identifikační heslo (identifikační heslo, které potřebujete, abyste se 
přihlásili do profesionální domény mobile.de, posílá se sms zprávou na toto číslo)

Fakturační údaje
Pokud je fakturační adresa odlišná od Vaší adresu, prosíme  uveďte níže fakturační adresu
(Prosím ujistěte se, že se fakturační adresa přesně shoduje s adresou uvedenou pro registraci k dph)

Emailová adresa pro zasílání faktur

Fakturační adresa:
Jméno společnosti (uveďte prosím přesný název společnosti dle registrace k dph)

Ulice Číslo další údaj

PSČ Město Stát

Kontakt pro účetnictví:
Titul Jméno Příjmení

Mezinárodní předvolba

Mezinárodní předvolba

Předčíslí

Předčíslí

Telefon účetního

Fax účetního



Evropské společnosti jsou povinny poskytnout následující informace, aby splnily nařízení EU 2001/115/EC.

Pokud má toto ověření negativní výsledek, budete muset zaslat mobil.de kopii oficiálního dokladu k registraci k dph, 
abychom Vám mohli vystavit daňové doklady bez dph (reverse charge).

Daňové identifikační číslo, které poskytnete, bude automaticky ověřeno Spolkovým centrálním daňovým úřadem.  
Ověřuje se správnost správnost  jména Vaší společnosti, ulice, č.p., PSČ, města.

Evropským zákazníkům bez registrace k dph budeme fakturovat s německou sazbou dph.  To se vztahuje také na 
klienty,  kteří nemají sídlo v Německu  a  ověření DIČ Spolkovým centrálním daňovým úřadem bylo negativní.

Kód země DIČ

Způsob platby

Majitel účtu

IBAN

BIC (SWIFT)

Co je SEPA inkaso?

Od 1. února 2014 bude 
zavedena procedura 
SEPA inkaso v celé 
EU. Tím pádem již 
nebudeme nabízet 
dříve obvyklé 
procedury inkasa.

Základní údaje o společnosti (vizitka společnosti)
Jako profesionální prodejce máte povinnost poskytnout další údaje o Vaší společnosti na Vaší domovské stránce 
na internetových stránkách mobile.de a jste zodpovědní za jejich správnost.
Upozorňujeme Vás, že pokud uvedete neúplné nebo nesprávné informace, mohou ostatní inzerenti nebo sdružení 
pro ochranu spotřebitelů  podniknout právní kroky  jehož náklady půjdou k Vaší tíži.

Jako profesionální prodejce jste 
povinny poskytnout jisté údaje.
Vaše vizitka musí obsahovat 
následující informace:

- jméno, adresu a kontaktní 
údaje, 

- kde je společnost zapsaná

- IČ, DIČ

- jméno oprávněné osoby nebo 
majitele 

- prosím poskytněte jména a 
příjmení všech ředitelů a 
oprávněných osob nebo jméno 
vlastníka.

Vizitka společnosti



Dodatečné informace
Prosím vyberte jazyk, který chcete používat v profesionální doméně, k dispozici je angličtina nebo němčina.
(Vybraný jazyk určuje  v  jakém jazyce  se bude zobrazovat profesionální stránka a Vaše domovská stránka na 
mobil.de.  Vybraný jazyk nemá žádný vliv na Vaše inzeráty.)

Němčina.Angličtina

Akční kód 

Poznámky (např. další informace o Vaší společnosti, maximálně 255 znaků)
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