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4corporate identity | ukázky z korporátního stylu ADvanti (logomanuál, grafi cký manuál)
design, art direct: Martin Daněk

tištěná podoba logomanuálu a grafi ckého manuálu

OBAL A POTISK CD

Jako krabičku využívat plastový shell ideálně šedé nebo čiré 
barvy. CD nebo DVD je potištěno jednou barvou PANTONE XXX. 
CD booklet spolu s klasickou krabičkou jsou pouze nouzovým 
řešením.

- Katalog produktů: CEDA

- katalog referencí

- WWW PREZENTACE: www.ceda.cz

- manuál v www prezentaci

- prezentace advanti

Katalog produktů: CEDA
WWW PREZENTACE: www.ceda.cz

fotografi e obalu 
CD/DVD

VIZITKY

Vizitky jsou dvoubarevné a oboustranné v barvách PANTONE XY a PANTONE XY. 
Rozměr je tradiční, 50 × 90 mm.

zadní strana vizitky
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BARVY

Re tatuer si. Volent am zzriusci blam do etum dit la alit dipisse ea accummy nonse magna au-
giamet, vulputpat, sequam in vel ex erit nulland ipisim adiam, con henit atin vel in vel iure delis 
adio dolore modigna feu faci ea faciliquisis nit ing er aciduiscilis ero con hent vullam, quat. Od 

dolenit volobore vel deliquat. Ut dolobore faciliquis aut wissim essequam nulla feugiat adit eliquis 
nim iurem incil doluptat, sumsandiamet la facipsuscil dolore et, core conse conulput wis nis nim 

nos adigna consed endreraessi.

CMYK 
PANTONE 
RGB 
HTML 
RAL 

Lze použít doplňkovou barvu v 30% 
sytosti základní barvy

CMYK 
PANTONE 
RGB 
HTML 
RAL 

Lze použít doplňkovou barvu v 30% 
sytosti základní barvy

LOGO VE STUPNÍCH ŠEDI

Vždy je nutné zajistit výbornou čitelnost loga. Pokud je odstín podkladu takový, že zhoršuje 
čitelnost loga, je třeba použít některou z variant loga na pozadí. 

Ve stupních šedi jsou to odstíny 20–50 %.
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0,5 L • LÉČIVÁ PÁLENKA • KŮSEK PŘES 50 % ALC

MORAVSKÝ

ORIGINAL

tričko dárkové předměty – etiketasložky / obal na CD + potisk / DL obálka

Dubnická 294, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, GSM: +420 775 693 250, e-mail: info@advanti.cz
www.advanti.cz

Dubnická 294, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice
GSM: +420 775 693 250, e-mail: info@advanti.cz
www.advanti.cz



5corporate identity | korporátní styl společnosti HSI | zpracování/postprodukce klíčového vizuálu
design, art direct: Martin Daněk

Konference Intergraph 
2007 úspěšná Oracle uvádí databázi 

Oracle Database 11g 16. konference GIS ESRI 
v ČR již brzy

červenec 2008 | číslo 21
i n f o r m a č n í  b u l l e t i n  s p o l e č n o s t i  H S I ,  s p o l .  s  r .  o .

teplárenství  vodárenství  plynárenství  energetika  telekomunikace  geodézie  pozem. úpravy  správa majetku  document management

TELEFÓNICA O2 
PŘECHÁZÍ NA FORMÁT DGN VERZE 8
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6storyboardy, představení kreativní koncepce
idea, koncept: Martin Daněk  agentura: Vabanque  ilustrace: Zdenek Mikeš
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www.plastika.cz

Injection moulding
Laser printing
Hot stamping

Ultrasonic welding

pour fé liciter 
             2008

 

NOVINKA

www.orans.cz

SPRCHOVÉ BOXY

www.kotrla.cz

loga | polepy aut | PF
design / art direct: Martin Daněk  agentura: Vabanque

merry christmas and happy new year
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Váš prodejce

LG FLATRON W2284F

Celosvětově první čip do stolních

monitorů pro zlepšení obrazu, zvyšu-

je jas a barvu nezávisle na sobě.DIgitální rozhraní pro přenost obrazu 

do monitoru . Poskytuje kvalitnější 

obraz než klasický analog.
Funkci 4:3 lze využít u aplikací,

které jsou pro tento poměr
optimalizovány. Předejdete tak

deformaci obrazu při hraní her

či sledování videa.

Funkce monitorů LG, která stiskem

tlačítka na monitoru sníží rozlišení

a zvětší tak konkrétní místo na 

obrazovce.

Technologie WCG (Wide Color Ga-

mut) rozšiřuje barevný prostor pře-

devším ve směru zelené a tyrkysové 

barvy, které jsou nejcitlivější pro oči.

MONITOR 

W2284F

SYNC RANGE Horizontální frekvence 

30 ~ 83 kHz

http://cz.lge.cz/

inzerce | outdoor | POS společnosti LG
grafi ka a design: Martin Daněk
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Monitor LG FLATRON W2284F

Technologie a elegance

LG Flatron W2284F je velmi elegantní širokoúhlý monitor s úhlopříčkou 22 palců nabitý vyspělými 
technologiemi. Tento monitor získal prestižní mezinárodní ocenění iF za design 2008, která jsou jsou 
každoročně udělována za pokrok v oblasti designu a technologií. Elegantní lesklý černý povrch zdobí 
jak rám, tak i zadní stranu monitoru a jeho podstavec. Decentní vypínač s modrým LED podsvícením 
připomíná kapku ranní rosy.

http://cz.lge.com http://cz.lge.com

LG Flatron W2284F 

získal prestižní me-
zinárodní ocenění iF 
za design 2008, kte-
rá jsou každoročně 

udělována za pokrok v oblasti 
designu a technologií.

KŘIŠŤÁLOVÉ OSVĚŽENÍ

S MONITORY LG
W2284F

Technologie a elegance

VášVááš prVáá prodejcprodejcprodroderoáš prodej
Vááš p odejc
VV

ejcjejc
ášš dejcejcejcejejjcejejcejjccejccjceeeeee

http://cz.lge.lge.lge.lge.lgelglgeggegge.e.ge.e.gge.e.gge cz/czcz/z/ccccc

z.lge.cz/

ŠETŘÍME ENERGIÍ.
DESIGN A TECHNOLOGIE 
V HARMONII S PŘÍRODOU.
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LG LCD Monitor
 www.lge.cz

UŽIJTE SI JASNĚJŠÍ A ŽIVĚJŠÍ 
OBRAZ PRO PRÁCI I ZÁBAVU
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LG LED Monitor E50 Series
 www.lg.cz



9Inzerce vydavatelství Computer Press, letáky Tescoma a Lapp Group
design, art direct: Martin Daněk  vydavatelství, agentura: Computer Press, Vabanque

WiseImage
Profesionální řešení pro práci se 
skenovanými výkresy a mapami,

které s Vámi mluví česky

Nyní i pro AutoCAD 2007

V časově omezené PROMO akci 
můžete výhodně získat upgrade 

z  WiseImage Lite na vyšší verzi 
Žádejte od svého CAD dodavatele

Distribuce a technická podpora
www.adeon.cz

Email : csoft@adeon.cz

Nyní pro každého
www.3Dconnexion.com

Pouze za

€199
*

* bez DPH a dopravy

Dvojitá síla

+4871 3435798 nebo eesales@3dconnexion.com

S F É R Y  V P L Y V U

Omnipolárna technológia od 

Mirage ovplyvní Vaše vnímanie 

a vášeň. Sférické rozptýlenie 

zvuku v 360° priestore naplní 

miestnosť úžasnou ilúziou 

živého prednesu hudby. Úroveň 

presnosti neporovnateľná 

s hociktorými reproduktormi 

hocikde. Inteligencia. Intuícia.

Nič porovnateľné s OM dizajnom.

www.miragespeakers.com

www.miragespeakers.sk

www.iryson.com, info@iryson.com

info@miragespeakers.sk

IRYSON spol. s r. o. Bratislava

Slovenská republika

Tel./fax: +421 254 412 053

mobil: +421 903 418 345

Výhradný importér MIRAGE 

pre Slovenskú a Českú republiku

JEDINÝ ČASOPIS O TELEFONECH NOKIA

speciál POUZE

59 Kč
VŠECHNY TELEFONY 

NOKIA NA ČESKÉM

A SLOVENSKÉM
TRHU

ce
na

: 
59

 K
č 

/ 
79

 S
k

SBĚRATELSKÁ EDICE
všechny recenze na 
jednom místě • příslu-
šenství • parametry

3 300 PARAMETRŮ
vyčerpávající informace 
o současných, minulých 
i budoucích Nokiích

FANOUŠCI × ODPŮRCI
již deset let Nokii ze 
srdce milujeme, ale taky 
nenávidíme

132 

STRAN!

VŠE O NOKIÍCH
Všechny prodávané telefony • Zajímavé příslušenství 

Hry a užitečné programy • Tipy, triky, návody
Velký přehled parametrů

V
še

 o
 N

ok
iíc

h

VŠE O NOKIÍCH
Všechny prodávané telefony • Zajímavé 
příslušenství • Hry a užitečné programy
Tipy, triky, návody • Velký přehled parametrů

POUZE

59 Kč
VŠECHNY TELEFONY 

NOKIA NA ČESKÉM

A SLOVENSKÉM
TRHU

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU MOBILITY

Telefony nové generace toho umí mnohem víc

Čtěte  
mobility 3. generace 

    Víte, na co 
 všechno můžete 
        použít mobil?

O mobilech víme vše  Jsme jednička v testech!  Milujeme nejnovější 
techniku stejně jako vy  Přidali jsme testy nových mobilů, detailní fotky 
i rozhodující parametry  Mobility 3. generace zkrátka musíte mít!

VŠE O
HUDBĚ
V MOBILU

UNIKÁTNÍ

NÁVOD!

JAK VYROBIT 

VYZVÁNĚNÍVV
MP3

Styl & zábava

3M
px foťák!

na stáncích od 13. dubna

AKČNÍ NABÍDKA

ZÁŘÍ
Platnost akce 3. 9.–30. 9. 2007.
Akce platí do vyprodání zásob.

INFOLINKA 800 100 230 www.tescoma.cz

733216 | Ø 16 cm – 1,5 l 449 Kč 548 Kč
733218 | Ø 18 cm – 2,0 l 499 Kč 648 Kč
733220 | Ø 20 cm – 3,0 l 599 Kč 748 Kč
733222 | Ø 22 cm – 4,0 l 699 Kč 899 Kč
733224 | Ø 24 cm – 5,5 l 799 Kč 999 Kč

733018 | Ø 18 cm – 3,0 l 559 Kč 699 Kč
733020 | Ø 20 cm – 4,0 l 599 Kč 799 Kč
733022 | Ø 22 cm – 5,5 l 699 Kč 948 Kč
733024 | Ø 24 cm – 7,0 l 859 Kč 1.099 Kč

646166 | hrníček se lžičkou, 2 ks 248 Kč
646170 | cukřenka se lžičkou 188 Kč
646172 | nádoba na smetanu 148 Kč
646174 | šlehač na mléčnou pěnu 288 Kč
646188 | servírovací podnos, 34 cm 148 Kč
646190 | servírovací podnos, 42 cm 199 Kč

695510 | mat 299 Kč 399 Kč
695505 | otvírák Uno Vino 149 Kč 199 Kč
695705 | otvírák Uno Vino 149 Kč 199 Kč

615024 | Ø 24 cm 399 Kč 499 Kč
615026 | Ø 26 cm 449 Kč 549 Kč
615028 | Ø 28 cm 499 Kč 599 Kč

FIZZY

713048 | 38 cm 1.799 Kč 2.299 Kč

733414 | Rendlík TULIP s poklicí, Ø 14 cm – 1,0 l 399 Kč původní cena 499 Kč

733416 | Rendlík TULIP s poklicí, Ø 16 cm – 1,5 l 449 Kč původní cena 548 Kč
646157 | 0,7 l 488 Kč
646160 | 1,0 l 588 Kč

733544 | SUPER-STEAK
                  Ø 24 cm

699 Kč 899 Kč

733548 | SUPER-STEAK
                  Ø 28 cm

799 Kč 1.099 Kč

Kastrol TULIP
s poklicí, Ø 14 cm – 1,0 l | 733214

399 Kč
původní

cena 499 Kč
499 Kč

původní
cena 599 Kč

Hrnec TULIP
s poklicí, Ø 16 cm – 2,0 l | 733016

549 Kč
původní

cena 699 Kč

Pánev TULIP
Ø 24 cm | 733524

Pekáč TULIP
s poklopem oválný, 34 cm | 713044

1.599 Kč
původní

cena 1.999 Kč

Loupač na jablka
643822

299 Kč
původní

cena 399 Kč
299 Kč

původní
cena 399 Kč

Sommelier UNO VINO
otvírák, vysoký lesk | 695509

Pánev GRAND CHEF
Ø 20 cm | 615020

299 Kč
původní

cena 399 Kč

Konvice FIZZY
na čaj a kávu, 0,35 l | 646153

Sada TULIP
11 dílů, nerez 18/10 | 724011

NOVINKA
348 Kč

3.299 Kč
původní cena 4.299 Kč

NOVINKA

0934 TESCOMA nový layout ak ního1   1 17. 8. 2007   9:06:55

stánek LAPP GROUP

MSV Brno  1. - 5. 10. 2007, stánek 115, HALA Z-I

NAVŠTIVTE PRVNÍ TOVÁRNU 
KTERÁ VÁS ZARUČENĚ POBAVÍ

  laboratoř   podmořský robot a potápěčky   kvízový roboti - vyhrajte porsche

   novinky   výtah aplikace energetického řetězu 
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Accelerating voltage (nominal)
5 kV

Imaging modes

Specimen

standard Φ 3 mm grids
TEM

time for sample exchange
approx. 3 min

resolving power

2.5 nm

total magnifi cation

1,500–195,000

Electron optics

ED (electron diff raction)

Condenser lens

permanent magnet
minimum probe size

100 nm

focal length*

4.30 mm

diff raction lens

magnifi cation 3.5

the smallest illuminated area
100 nm

condensor apertures

Φ 50, 30 μm
STEM

* calculated for 5 kV

resolving power

2.0 nm

minimum magnifi cation

(25 × 25 μm) 6,000

Objective lens

permanent magnet

focal length*

1.26 mm

SEM (BSE detector)

C
S

0.64 mm

resolving power

5 nm

C
C

0.89 mm

minimum magnifi cation

(200 × 200 μm) 1,200

δ
teor

1.1 nm
α
teor

10–2 rad

Vacuum

objective aperture

Φ 50, 30 μm

* calculated for 5 kV

Airlock system
diaphragmal pump

10-5 mbar

Projection lens

electrostatic
and turbomolecular pump

magnifi cation on the YAG screen
36–470

Object space

Electron gun

ion getter pump (10 l sec-1)

10-8 mbar

SE cathode ZrO/W[100]current density

0.2 mA sr-1

Electron gun

lifetime

> 2,000 hours
ion getter pump (7 l sec-1)

10-9 mbar

Light optics

Weights and dimensions

objective Olympus M 40x
NA 0.90

objective Olympus M 4x
NA 0.13

Electron and light optic system

binocular M 10x

weight

25 kg

Olymups U-TR30-2 widefi eld trinocular observation tube
dimensions (w × d × h) without camera

290 × 450 × 455/510 mm

TEM image capture

Airlock pumping system Pfeiff er Vacuum TSH 071E

slow – scan Proscan camera
1280 × 1024 pxls

weight

15 kg

pixel size

7 × 7 μm

dimensions (w × d × h)

300 × 300 × 340 mm

digitalization

10 bits
or

Control electronics

slow – scan CCD camera Proscan
2048 x 2048 pxls

weight

19 kg

pixel size

12 x 12 μm

dimensions (w × d × h)

470 × 270 × 290 mm

digitalization

10 bits

Consumption

SCAN modes image capture

Control electronics in stand by (ion getter pumps only) 20 VA

monitor

512 × 512 pxls
Control electronics

160 VA

saving image

1024 × 1024, 2048 × 2048 pxls Including airlock pumping system

300 VA

digitalization

8 bits

Camera

24 VA

PC and monitors

approx. 450 VA

No cooling water for the microscope operation is required.

letáky DNM, Delong  Instruments, Adip, Comercio
grafi ka a design: Martin Daněk  agentura: Vabanque

Accelerating voltage (nominal)
5 kV

Imaging modes

Specimen

standard Φ 3 mm grids
TEM

time for sample exchange
approx. 3 min

resolving power
total magnificationfi

Electron optics

ED (electron diff raction)ffff

Condenser lens

permanent magnet
minimum probe size

focal length*

4.30 mm

diff raction lens
ffff

the smallest illuminated area
100 nm

condensor apertures

Φ 50, 30 μm
STEM

* calculated for 5 kV

resolving power
minimum magnificationfi

Objective lens

permanent magnet

focal length*

1.26 mm

SEM (BSE detector)

C
S

0.64 mm

resolving power

C
C

0.89 mm

minimum magnificationfi

δ
teor

1.1 nm
α
teor

10–2 rad

Vacuum

objective aperture

Φ 50, 30 μm

* calculated for 5 kV

Airlock system
diaphragmal pump

Projection lens

electrostatic
and turbomolecular pump

magnification on the YAG screen
36–470

fi

Object space

Electron gun

ion getter pump (10 l sec-1)

SE cathode ZrO/W[100]current density

0.2 mA sr-1

Electron gun

lifetime

> 2,000 hours
ion getter pump (7 l sec-1)

Light optics

Weights and dimensions

objective Olympus M 40x
NA 0.90

objective Olympus M 4x
NA 0.13

Electron and light optic system

binocular M 10x

weight

Olymups U-TR30-2 widefield trinocular observation tube
dimensions (w × d × h) without camera

fi

TEM image capture

Airlock pumping system Pfeiffer Vacuum TSH 071E
ffff

slow – scan Proscan camera
1280 × 1024 pxls

weight

pixel size

7 × 7 μm

dimensions (w × d × h)

digitalization

10 bits
or

Control electronics

slow – scan CCD camera Proscan
2048 x 2048 pxls

weight

19

pixel size

12 x 12 μm

dimensions (w × d × h)

470

digitalization

10 bits

ConsConsumConsumptionmptionn

SCAN modes image capturemonitor

saving i

LVEM 5
Low voltage Transmission Electron Microscope

SPECIÁLNÍ CENY PRO VÁS
Název – typ

obj. č.
akční cena

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
0397-729 746

275 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal 0397-279 221
1 040 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

Osvětlení vozidla

Název – typ

obj. č.
akční cena

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
0397-729 746

275 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal 0397-279 221
1 040 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

Příslušenství vozidla

Název – typ

obj. č.
akční cena

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
0397-729 746

275 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal 0397-279 221
1 040 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

Osvětlení vozidla

Název – typ

obj. č.
akční cena

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
0397-729 746

275 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal 0397-279 221
1 040 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

Příslušenství vozidla

Název – typ

obj. č.
akční cena

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
0397-729 746

275 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal 0397-279 221
1 040 Kč

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 747

1 050 Kč

Příslušenství vozidla

Osvětlení vozidla

Osvětlení vozidla

Vybavení autobusů

Náhradní díly

Příslušenství

U Tescomy 245, 763 11  Zlín 11  Tel: 577 106 656, 646, Fax: 577 105 330  e-mail: info@comercio.cz  web: www.comercio.cz

O1: pracovní obuv S1: bezpečnostní obuv, ocelová špice S3: bezpečnostní obuv; ocelová špice, ocelová planžeta, voděodolná

stupně kvality: * standard  ** profi   *** exclusive
Slevy: 2 % při osobním odběru2 % při platbě v hotovosti

Osobní ochranné prostředky pro práci  i volný čas

provozní doba skladu Po–Pá od 7:30 do 16:00

www.comercio.cz

RUKAVICE CAROPLASTdélky 35 a 27 cm
RUKAVICE JEDNORÁZOVÉlatex, vinyl, nitril

RUKAVICE BAVLNĚNÉ různé druhy RUKAVICE NOPPY bavlněné, protiskluzné
RUKAVICE MECHANIK pro jemnou práci

RUKAVICE WELDER pro běžné svařování
RUKAVICE ARGON pro běžné svařování

RUKAVICE PATON pro náročné svařování , zateplené

RUKAVICE LATEXOVÉ protiskluzné RUKAVICE PALM FIT nylonové, bezprašné, PU zátěr

RUKAVICE HARM pro běžné práce
RUKAVICE MULTICOLOUR pro běžné práce RUKAVICE WORKERpro běžné práce WORKER TOP pro náročnější práce

RUKAVICE FIGHTER velmi odolné

PARKA ŠERPA dlouhá, teplá, mnoho kapes

PARKA SNORKEL 5 v 1, variabilní

PARKA KANSAS 5 v 1, variabilní

PARKA TURIN nepromokavá, lehká 

PARKA RIMINI lehká a komfortní

BRAŠNA KOŽENÁ 100 česká výroba, více druhů
RUČNÍK FROTÉ 

barevný PYTHALONAa další drogistické výrobky
MONTÉRKY PEPAkomplet, bavlna, dovoz 

MONTÉRKY KLASAkomplet, česká výrobašití dle přání zákazníka

OBUV PRESTIGE česká výroba, i kotníčkové
HOLÍNKY GUMOVÉ i zateplené a PVC HOLÍNKY ESKIMOzateplené, PVC OBUV NORWAY S3kožená, zateplená 

OBUV MATTERHORNzateplená, pro volný čas

OBUV POLOBOTKA pro všechny profese, verze O1 a S1

OBUV KOTNÍČKOVÁpro všechny profese, verze O1, S1 a S3

POLOB. PERFOROVANÁpro práci v halách, verze O1 a S1
OBUV SANDÁL pro práci v halách, verze S1

OBUV FARMÁŘKA KOTN.žlutá, hnědá a černá, i polobotka

299 Kč

9,90 Kč

4,90 Kč

11,50 Kč

10,90 Kč

360 Kč 790 Kč

360 Kč

555 Kč

375 Kč

210 Kč 595 Kč

180 Kč

ORKER

39 Kč

T
RUKAVICE JEDNORÁZOVÉlatex, vinyl, nitril

RUKAVICE BAVLNĚNÉ různé druhy RUKAVICE NOPPY bavlněné, protiskluzné
RUKAVICE MECHANIK pro jemnou práci

DERERR 

ání
RUKAVICE ARGON pro běžné svařování

RUKAVICE PATON pro náročné svařování , zateplené

RUKAVICE LATEXOVÉ protiskluzné RUKAVICE PALM FIT nylonové, bezprašné, PU zátěr

HAAARMRM 
práce

RUKAVICE MULTICOLOUR pro běžné práce RUKAVICE WORKERpro běžné práce WORKER TOP pro náročnější práce
RUKAVICE FIGHTER velmi odolné

KA ŠŠEERPA 
á, mnoho kapes

PARKA SNORKEL 5 v 1, variabilní

PARKA KANSAS 5 v 1, variabilní

PARKA TURIN nepromokavá, lehká 

PARKA RIMINIlehká a komfortní

RUUČČNNÍK FROTÉ 
barevný PPYTHAPYTHALON

PYTHALONAa d lš

HHOOOLOLÍNKY GUMOVÉ i zateplené a PVC HOLÍNKY ESKIMOzateplené, PVC OBUV NORWAY S3kožená, zateplená 
OBUV MATTERHORNzateplená, pro volný čas

OBUV KOTNÍČKOVÁpro všechny profese, verze O1, S1 a S3

POLOB. PERFOROVANÁpro práci v halách, verze O1 a S1
OBUV SANDÁL pro práci v halách, verze S1

OBUV FARMÁŘKA KOTN.žlutá, hnědá a černá, i polobotka

Kč

4,90 Kč

11,50 Kč

10,90 Kč

360 Kč 790 Kč

375 Kč

210 Kč 595 Kč

180 Kč

ORKER

39 Kč

Osobní ochranné prostředky
Průřez skladovým sortimentem              leden/únor 2008

BRÝLE NÁVŠTĚVNICKÉ

polykarbonátové, odolné 
odletujícím částicím

ROUŠKA

proti netoxickému prachu

TRIČKO BAVLNĚNÉ 

výběr z mnoha barev, 155 g

PŘILBA CENTURION

výběr z šesti barev

BRÝLE PRACHOTĚSNÉ 

vhodné do prašného 
prostředí

RESPIRÁTORY 3M 

proti hrubému 
i jemnému prachu

POLOKOŠILE PIQUE

výběr z mnoha barev, 180 g

ČEPICE ACRYL 

černá, modrá a zelená

BRÝLE SVÁŘEČSKÉ BV 24 

vhodné pro běžné 
svařování

ZÁTKY DO UŠÍ EAR

classic, supersoft

KOŠILE FLANELOVÁ

káro – mix barev

ČEPICE BW 

zateplená ušanka

BRÝLE KINGS 

komfortní, čiré nebo tmavé

SLUCHÁTKA 

s plastovou sponou

SVETR TROYER 

barva modrá a zelená

ČEPICE BASEBALL 

výběr z šesti barev

ŠTÍT POLYKARBONÁTOVÝ 

krátký, střední, dlouhý

KUKLA KAZETO 

pro běžné svářečské práce

MIKINA ROBBE 

fl eecová, zelená

VESTA FOREST 

barva černá a zelená

VESTA RANGER 

s prodlouženými zády

VESTA NEPTUN

velmi teplá, refl . proužek

TERMOKOŠILE GRONLAND

zateplená, prošívaná

TERMOKOŠILE IRLAND 

s fl eecovou kapucí a zipem

O1: pracovní obuv S1: bezpečnostní obuv, ocelová špice S3: bezpečnostní obuv; ocelová špice, ocelová planžeta, voděodolná
stupně kvality: * standard  ** profi   *** exclusive

Slevy: 2 % při osobním odběru
2 % při platbě v hotovosti

16 Kč

49 Kč
105 Kč

185 Kč

0,50 Kč

395 Kč

Osobní ochranné prostředky pro práci  i volný čas
provozní doba skladu Po–Pá od 7:30 do 16:00
www.comercio.cz

199 Kč
235 Kč

PŘILBA STAVBAŘ

výběr z šesti barev

39 Kč

Č

RESPIRÁTORY 3M O UŠÍ EAR

SPECIÁLNÍ CENY

Název – typ
nádrž plastová na vodu 30 l s držáky

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
nádrž plastová na vodu 30 l s držáky

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky ver
nádrž plastová na vodu 30 l s držáky

Osvětlení vozidla

Název – typ
nádrž plastová na vodu 30 l s držáky

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
nádrž plastová na vodu 30 l s držáky

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal
nádrž plastová na vodu 30 l s držáky

Příslušenství vozidla

Název – typ

ooob

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
03

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
039

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
039

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal 0397

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397

Osvětlení vozidla

Název – typ

obj. čč..

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729

kohout plastové nádrže na vodu 30 l
0397-729

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 

skříň plastová 500 × 330 × 425 s držáky vertikal 0397-279 2

nádrž plastová na vodu 30 l s držáky
0397-729 7

Příslušenství vozidla

NáNázev t

Příslušenstvšenstvstvíí vozidí vozidlí vozidla

Osvětlení vozidla

Osvětlení vozidla

Vybavení autobusů

Náhradní díly

Příslušenství

TIP ADIP
AKČNÍ NABÍDKA PRO VÁŠ TRUCK & BUS

Zlín  Brno  Břeclav  České Budějovice  Čáslav  Hradec Králové  Krnov  Olomouc  Ostrava  Praha  Šumperk

duben/květen 2007

BORŮVKOVÁ CALCIUM ALOE+NONI 

s medem a borůvkou obohacená o vápník 

a fosfor

dochucená borůvkou 

a medem

0081 – 500 ml 7097 – 1000 ml 7486 – 1000 ml

0036 – 1000 ml

0999 – 20 ml 
(sachet)

MASSIMA FORZA ANTIOXIDAČNÍ
FORMULE

COLON 
CLEANSE

DIGESTIVE

maximální čistota

pro maximální účinek

s červeným 

pomerančem

s fruktooligosacharidy s heřmánkem, 

papájou, fenyklem 

a anýzem

0074 – 500 ml 3938 – 500 ml 0104 – 500 ml 0098 – 500 ml

0029 – 1000 ml

ŠŤÁVY PRO DOBRÉ ZAŽÍVÁNÍESI ALOE + NONI ŠŤÁVA Spojením šťávy z ALOE (aloe Barbadensis) 

a NONI (Morinda citrifolia) vzniká synergický efekt (obě složky se navzájem 

posilují ve svých účincích).  Noni ovoce pochází přímo z Havaje z vulkanických 

polí bohatých na živiny a stopové prvky. Díky přítomnosti aktivních složek aloe 

a noni, které se ve vyváženém poměru posilují a doplňují, je šťáva vhodná pro 

podporu dobrého trávení a přirozené obranyschopnosti. Pro příjemnější chuť 

a posílení účinku je receptura obohacena o med a borůvkovou šťávu.

NÁŠ TIP: Havaj je někdy nazývána 

posledním rájem na zemi. Využijte 

přírodní sílu a rajskou čistotu havajské-

ho noni a mexické aloe. Kůra s touto 

šťávou vytvoří mocný štít, který ochrání 

vaše zdraví a vnitřní pohodu. 

DIGESTIVE V přípravku Digestive jsou příznivé vlastnosti šťávy aloe vera 

znásobeny působením dalších účinných látek. Zklidňující a osvěžující éteric-

ký olej z anýzu pomáhá zamezit tvorbě střevních plynů a rovněž pomáhá při 

žaludečních a střevních potížích. Trávicí enzym obsažený v papáji napomáhá 

regulovat zažívání. Heřmánek je znám svým uklidňujícím a protizánětlivým 

působením na žaludeční a střevní systém. Fenykl má antiseptický, uklidňující 

a lehce močopudný účinek.

NÁŠ TIP: Jako kůra ideální k harmonizaci trávení. Mějte ji po ruce také jako 

první pomoc po příliš vydatném či nevhodném jídle nebo po večírku, kdy 

jste to „trochu přehnali“. 

CALCIUM – ALOE ŠŤÁVA 
OBOHACENÁ VÁPNÍKEM 
A FOSFOREM Vápník a fosfor 

jsou důležité stopové prvky pro zdraví 

organismu, obzvlášť pro podporu 

dobrého stavu kostí, nervového 

systému a svalů. Čistá šťáva z aloe vera, 

známá svým blahodárným působením 

na organismus, je bohatá i na další 

vitamíny, minerální látky, aminokyse-

liny a enzymy a spolu se zvýšeným 

obsahem vápníku a fosforu tvoří 

optimální recepturu.

NÁŠ TIP: Ideální pro sportovce 

a obecně při vyšší fyzické i psychické 

námaze. 

ANTIOXIDAČNÍ FORMULE Speciální formule antioxidant 

s výtažkem z červeného pomeranče poskytuje buňkám účinnou 

ochranu  proti působení volných radikálů. 

NÁŠ TIP: Tak zvané volné radikály zapříčiňují také předčasné stár-

nutí organismu. Tato receptura je proto vhodná pro každého, kdo 

je vystaven vyšší zátěži z okolního prostředí i pro ty, kdo se chtějí 

opět cítil mladě a plni energie.  

Šťávy ESI ALOE jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví jako doplňky stravy.

Používejte jednu odměrku (25 ml) dvakrát až třikrát denně v koncentrované formě nebo 

ředěné vodou.

Další pokyny: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Přípravky nenahrazují léky, lékařskou péči ani pestrou stravu. Zde 

uvedené informace nemohou nahrazovat doporučení stanovená lékařem ani nabádat k samoléčbě.

SPOLE NOST ESI
ESI SPA, italská společnost zabývající se výrobou 

přírodních léčiv a potravinových doplňků, 

vznikla v polovině sedmdesátých let.  Původně 

se ESI zabývala distribucí léčebných preparátů 

patentovaných ve Švýcarsku. V souladu s pokra-

čujícím vědeckým výzkumem i aktuálními 

požadavky trhu začala ESI brzy nato s výrobou 

vlastních produktů.

Společnost ESI věnuje velkou péči kvalitě a čis-

totě svých výrobků, což se odráží:

» ve výběru a použití certifi kovaných materiálů

» v provádění náročných laboratorních testů 

kvality 

» v dodržování vysokých standardů kvality díky 

modernímu vybavení výroben a testovacích 

laboratoří

NRI (Natural Research 
Institute) ESI SPA uzavřela 

smlouvu s Institutem pro výzkum 

přírodních látek se sídlem v Rotterdamu. To jí 

umožňuje podílet se na provádění odborných 

expertíz v oblasti výzkumu, vývoje a zkvalitnění 

výrobků a technologií.

CERTIQUALITY je akredi-

tovaná nezisková organizace, která 

obchodním společnostem udílí potvrzení o kva-

litě, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti jejich 

produktů a šetrnosti k životnímu prostředí při 

jejich výrobě. Řadu šťáv z aloe vera společnosti 

ESI ohodnotila jako 100% čistý produkt vyrobený 

z rostlin pěstovaných bez použití pesticidů a che-

mických hnojiv. Dále ve šťávách potvrdila vysoký 

obsah mukopolysacharidů (7000 mg/l).

IASC  Mezinárodní rada pro 

výzkum aloe (International Aloe 

Science Council). Společnost ESI 

je prvním výrobcem na evropském trhu, který 

pro své produkty z aloe vera získal záruku kvality 

a čistoty rady IASC, uznávanou po celém světě.

Záruka ESI
» Nepasterizováno, bez přídavku cukru a barviv.

» Čistá forma šťávy – neředěná vodou.

» Aloe šťáva je vyrobena jedinečným způsobem, 

v němž se sčítají optimální vlastnosti vnitřní části 

listu (bez aloninu) a čistého gelu, obsaženého 

uvnitř.

» Aloe šťáva získána přímo z čerstvé dužniny, 

krájené ručně.

» Aloe získána sběrem v Mexiku, pěstováno bez 

použití chemických látek – podle zásad bio-

organického zemědělství.

» Aloe je zpracována za studena.

» NONI pěstováno v tropické oblasti Tichého 

oceánu – oblast Havaje, na vulkanických polích, 

kde díky vysoké hladině výživných složek není 

potřeba používat chemická hnojiva.

» Vyrobeno podle přísných kriterií ISO 9001 

(kontrola kvality a obsahu aktivních složek).

U svého prodejce žádejte
»  Hypoalergenní kosmetiku s Aloe vera 

ALOEDERMAL

»  Program péče o ústní dutinu ALOEFRESH

» Kosmetické gely ESI ALOE

»  Přípravky pro posílení přirozené obrany-

schopnosti s echinaceou ECHINAID

Aloevera ESI
Šťávy pro dobré zažívání

ESI ISTÉ Š ÁVY Z ALOE VERA
Společnost ESI představuje řadu čistých bioaktivních šťáv z aloe vera určených 

k regulaci zažívání. Hlavním komponentem přípravků je surový gel (čistá šťáva) 

z dužniny střední části listů aloe vera (aloe Barbadensis). K výrobě používáme 

rostliny pěstované podle zásad bio-organického zemědělství bez použití pes-

ticidů a chemických hnojiv. Díky citlivému ručnímu zpracování za studena je 

zachováno maximum příznivých účinků šťávy aloe. Šťávy jsou nepasterizované, 

bez přídavku cukru, barviv a nezředěné vodou.

Pro své příznivé účinky byla aloe vera vyhledávána již ve starověku. Moderní 

výzkumy potvrzují její blahodárné účinky na lidský organismus a aloe vera se 

stává nedílnou součástí kosmetických i medicínských přípravků. 

Šťáva z aloe je bohatá na vitamíny, minerální látky, aminokyseli-

ny, enzymy a zhruba čtyři sta dalších účinných látek, které 

příznivě působí proti zánětům, bakteriálním a mykotickým 

infekcím a podráždění trávicího ústrojí, pozitivně ovlivňují 

hladinu cukru a příznivě ovlivňují fungování oběhového 

systému.

BORŮVKOVÁ Čistá šťáva 

z aloe vera je ochucena výtaž-

kem z borůvek. Jedinečná směs 

šťáv aloe a borůvky podporuje 

dobré fungování trávení, oběho-

vého systému a má příznivý vliv 

na dobrou činnost vylučovacích 

orgánů. Štáva z borůvek je také 

známá svými pozitivními účinky 

na kvalitu zraku. Díky kombinaci 

borůvkové chuti a medu je tato 

varianta ESI šťávy vyhledávaná 

i pro svou lahodnou chuť. 

NÁŠ TIP: Perfektní zdravý 

dárek – pro svou chuť 

i své jedinečné účinky. 

Kůra s touto šťávou 

prospěje především 

těm, kdo mají sedavé 

zaměstnání a nedostatek 

pohybu. 

MASSIMA FORZA Čistá šťáva z aloe 

vera Barbadensis má široké možnosti 

využití díky mnoha příznivým vlastnostem, 

které jsou dokládány v odborné literatuře, 

kde je tento prostředek charakterizován 

jako optimální pomocník při podpoře 

dobrého fungování trávícího a střevního 

ústrojí a jako nedráždivá a pročišťu jící 

látka, optimalizující proces zažívání.

NÁŠ TIP: Šťáva z aloe je nejen ideální 

prevencí, ale výrazně napomáhá 

i při rekonvalescenci – povzbuzuje 

totiž přirozené regenerační procesy 

v organismu a dodává tělu široké 

spektrum příznivých látek (vitamínů, 

aminokyselin i minerálů). 

COLON CLEANSE Šťáva je oboha-

cena o fruktooligosacharidy (inulin), látky 

provitamínového charakteru podporující 

růst a vývoj střevní mikrofl óry, čímž snižují 

riziko vzniku infekčních průjmových 

onemocnění a naopak přispívají ke zvýšení 

obranyschopnosti organismu.

NÁŠ TIP: Ideální kůra před cestováním, 

exotickou dovolenou či jinou zátěží na 

trávení. Přirozeně vyladí vaše trávení 

i vylučování a zvýší odolnost. 
DISTRIBUCE V ČR
DNM import – export s.r.o.

Chaloupky 166, 768 04 Střílky

tel.: 573 375 300

ayur@ayur.cz

www.esiherbal.cz

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR
Good Nature, s.r.o.

Na Priekope 114/53, 010 01 Žilina

tel.: 041/562 61 61

goodnature@goodnature.sk 

www.goodnature.sk

VÁŠ REGIONÁLNÍ PRODEJCE
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VTP (originál / duplikát): *Objem válců (ccm):

*Výkon (kW):
Palivo:

*Hmotnost celkem (kg): *Počet sedadel:

Barva:
*Typ karoserie:

Rozvor:
*Pořizovací cena s DPH:

*Pořizovací cena bez DPH: *DPH:

*Cena pro pojištění: Nadstandardní výbava:

Navrhovaný termín dodání:

Nepravdivé údaje jsou vážným důvodem k vypovězení smlouvy!

DODAVATEL PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ

*Dodavatel:

Vyplní zástupce prodávajícího

Číslo zprostředkovatele:

Adresa (ulice, č.p., místo, městská čtvrť):

*PSČ:

Kontaktní osoba:

*IČ:

Bankovní spojení (číslo účtu / kód banky):

/

DIČ:

Telefon:
Fax:

* Povinné údaje.

NAVRHOVANÉ PODMÍNKY SMLOUVYVyplní zástupce prodávajícího

*Zpětný leasing:

Název leasingové akce / Úvěrové akce:

*Délka splácení (měsíců):

Ano Ne

*Nultá splátka / Přímá platba: *Splátka včetně DPH bez pojištění:

*Splátka včetně DPH s pojištěním:

*Druh pojištění (havarijní, povinné):

Uzavřená pojištění:

Havarijní pojištění: 
Ano Ne

Povinné ručení:
Ano Ne

Pojištění zdraví:
Ano Ne

Pojištění úrazu dopravovaných osob: Ano Ne

Pojištění mechanických poruch: Ano Ne

Pojištění čelního skla: 
Ano Ne

Pojištění zavazadel:
Ano Ne

Pojištění půjčovného:
Ano Ne

Ostatní pojištění:
Ano Ne

PROHLÁŠENÍ KLIENTA:
Čestně prohlašuji, že jsem nikdy nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin a ani 

nejsem trestně stíhán(a) a současně nejsem ve zkušební době a není se mnou jednáno 

o ukončení pracovního poměru. Dále čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této 

žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a) všech možných následků pro mne plynoucích 

z uvedení nepravdivých údajů. (např. klasifikace takového jednání jako trestný čin). 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A POUŽITÍM RODNÉHO ČÍSLA

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, včetně rodného čísla, které jsem sdělil nebo sdělím 

v souvislosti s touto žádostí a všech dokladů s ní souvisejících nebo údaje, které byly 

Společností Credium, a.s. oprávněně získány od třetích osob v souvislosti s touto žádostí 

a případným uzavřením leasingové smlouvy mohou být zpracovávány v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rod-ných číslech, v platném znění. Souhlasím, aby 

mé osobní údaje získané podle předchozí věty byly zpracovávány za účelem jednání 

a vyřízení této žádosti, a dále za účelem jednání ve věci uzavření leasingové smlouvy, za 

účelem získání informací o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro 

po-souzení mé žádosti o financování a dále též k další nabídce produktů a služeb. Uděluji 

souhlas k tomu, aby společnost Credium, a.s. zpracovávala mé osobní údaje získané dle 

první věty ve svém informačním systému a uskutečnil dotazy na úvěrové registry a zhodnotil 

mou bonitu, popřípadě ověřil správnost mnou poskytnutých údajů, a aby úvěrový registr 

tento dotaz zaznamenal a dále zpracovával. Dotaz může obsahovat údaje identifikující 

žadatele a požadovaném produktu.

Souhlas se zpracování mých osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely 

stanovené výše uděluji na dobu 10 let. Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že mám 

právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu ve smyslu § 11 a § 

12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné. Zjistím-li, že Credium, a.s., případně jiný subjekt, kterému byly mé osobní 

údaje zpřístupněny, porušil některou z po-vinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů, mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 

se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých nárocích 

vůči porušiteli dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Podpisem žádosti uděluji souhlas 

k tomu, aby Credium, a.s. zmocnil k pořízení fotokopií mého občanského, řídičského 

průkazu či cestovního dokladu, a to za účelem ověření správnosti údajů, třetí osobu, a to 

zejména prodejce Předmětu financování a že budou fotokopie uchovávány pro dobu 10 

let od poskytnutí tohoto souhlasu.Žadatel souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu a po stejné 

období je příjemce žádosti oprávněn osobní údaje poskytnout subjektům, které jsou vůči 

příjemci žádosti v postavení osoby ovládané nebo ovládající ve smyslu § 66a Obchodního 

zákoníku nebo v postavení osoby personálně či majetkově spojené s příjem-cem žádosti, 

a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí, a to zvláště za účelem marketingové 

nabídky výrobků a služeb těmito subjekty.  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI 

NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ 

A BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a Credium, a.s.(dále jen „Smlouva“) 

souhlasím s tím, aby Credium, a.s., IČ 251 39886 za níže uvede-ným účelem shromaž-

ďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále 

jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním 

Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských 

„Informační Memorandum“).

Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:

jednání ve věci uzavření Smlouvy,

vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále 

) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,

zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěry-

hodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzo-vání mé bonity, 

důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a(d) zajištění 

vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských 

informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umož-

nění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze 

strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.

Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způ-

sob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživa-telů NRKI a BRKI jsou 

uvedeny v Informačním Memorandu.

Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi 

mnou a příjemcem žádosti byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na 

dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků 

z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splně-ním nebo způsobem nahrazujícím 

splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

Před podpisem tohoto souhlasu jsem byl informován o svém právu přístupu k mým 

osobním údajům a o dalších právech plynoucích z obecně závazných práv-ních předpisů 

upravujících ochranu osobních údajů s tím, že současně jsem měl možnost seznámit se 

s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se 

zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se 

uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. 

Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění 

Informačního Memo-randa mohu kdykoli získat na internetových stránkách: www.llcb.cz 

nebo v sídle společnosti Credium, a.s., na tel. čísle 233 06 4585  nebo na internetových 

stránkách www.credium.cz. 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

V
Dne

Podpis žadatele

Holdingová společnost SPV Plast a.s., majitel 
kroměřížské Plastiky, společně  s  Preciturn 
Group, mezinárodní skupinou specializovanou 

ve výrobě kovových dílů akvíruje závod ve francouz-
ském Sainte Savine.  SPV Plast vlastní 75% a Preciturn 
25% akcií závodu, jehož tržby v roce 2006 přesáhly  
20 mil. EUR. Závod  se specializuje na výrobu a kom-
pletaci plastových modulů pro segment automotive
a zaměstnává 126 lidí. 

Plastika akvizicí rozšiřuje vlastní produktové portfolio 
v oblasti automotive o výrobu spínačů, odstřikovačů
a prvků světelné techniky a získává renomované zákaz-
níky jako je například VALEO a FAURECIE.

Vedle francouzské Plastiky Sainte Savine provozuje 
skupina další  tři závody v České republice. Plastika a.s.

v Kroměříži  se obdobně jako Plastika Ste Savine  spe-
cializuje na výrobu komplexních plastových kompo-
nent vstřikováním. Plastika SV Zdounky je zaměřena na 
výrobu silničních sloupků a ventilátorů. Společnost PLS 
Lakovna zajišťuje lakování a povrchové úpravy dílů pro 
skupinu. 

Předseda představenstva, Ing. Michal Nosek, MBA
k tomu říká:

„Dalším krokem je vybudování dceřinné společnos-
ti v Mexiku. Spolu s dlouholetými zkušenostmi z Asie 
jsme schopni obsloužit klíčové zákazníky v globálním 
měřítku. Zejména z jejich požadavků totiž tato expan-
ze vyplývá. Našim zákazníkům tak na globálním trhu 
sloužíme jako integrovaný partner plně kompetentní 
v dodávkách plastových modulů, které jsou  nosný-
mi prvky jejich technologií. Rozvoj skupiny s sebou 
samozřejmě přináší výzvy. Důraz klademe na kompe-
tenci, profesionalitu a otevřenost týmu. V obchodní
i ve výrobní oblasti dnes zcela naplňujeme naše heslo 
„Flexibility fi rst“.

Monika Vrzalová
Marketing Manager
PLASTIKA a.s., Kaplanova 28 30, 767 01 Kroměříž
Tel: +420 573 511 111, Fax: +420 573 331 179
plastika@plastika.cz, www.plastika.cz

Ing. Michal Nosek, MBA - předseda společností Plastika a.s., SPV Plast a.s., Plastika Ste Savine

Mathieu Burthey, Executive Vice-president, Plastika Ste Savine

Sera, 

PLASTIKA akvíruje 
závod ve Francii

CHAMPAGNE - ARDENNE

PLASTIKA
Ste Savine

VALEO
FAURECIA
VISTEON
WAGON
MOLLERTECH
OTHERS

100 %
Plastika a.s. (Kroměříž)

100 %
PLS Lakovna s.r.o.

50 %
Plastika SV s.r.o.

50 %
PLS Real a.s.

75 %
Plastika Ste Savine

25 %

100 %
SPV PLAST a.s.

100 %
Preciturn

Legal form: SAS
SIRET: 498 839 166 00010
SIREN: 498 839 166 

M te si výši
splátky kdykoliv 
chcete
S p j kou Co  FLEXI totiž 
m žete výši splátek libovoln  
m nit. A to zdarma!

P esv te se sami
na naší bezplatné lince. 
Ráda vám vše vysv tlím.

COFIDIS s. r. o.
Bucharova 1423/6

158 00 Praha 5

25 let tradice nás adí na 1. místo v Evrop  
v poskytování úv r  po telefonu.

www.co  dis.cz

KÓD: JCF713

VOLEJTE ZDARMA 24 h DENN

800 530 530

RPSN=22,85% 

Výše p j ky STA NDARD
50 m síc

EXPRESS
18 m síc

40 000 K 1 200 K 2 607 K

50 000 K 1 500 K 3 259 K

60 000 K 1 800 K 3 911 K

70 000 K 2 100 K 4 563 K

Další programy splácení úv r  COFIDIS

70 000 K
Minimální splátky 399 K
M sí ní úrok 1,74%

Bez ru itele dosáhnete až na 

výši splátek si 
kdykoliv zm níte

bez dalších
poplatk

nepot ebujete
ru itele

peníze do 24 h
od schválení

Kone n  p j ka, která bere
ohledy na vaši pen ženku!

COFIDIS s. r. o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5

25 let tradice nás adí na 1. místo v Evrop  
v poskytování úv r  po telefonu.

www.co  dis.cz

KÓD: JCF713

VOLEJTE ZDARMA 24h DENN

800 530 530

nepot ebujete
ru itele

bez dalších
poplatk

vy ídíte snadno
telefonicky

peníze do 24 h
od schválení

RPSN=22,85% 

Výše p j ky STA NDARD
50 m síc

EXPRESS
18 m síc

40 000 K 1 200 K 2 607 K

50 000 K 1 500 K 3 259 K

60 000 K 1 800 K 3 911 K

70 000 K 2 100 K 4 563 K

Další programy splácení úv r  COFIDIS

70 000 K
Minimální splátky 399 K
M sí ní úrok 1,74%

Bez ru itele dosáhnete až na

S p j kou Co  FLEXI totiž m žete výši splátek
libovoln  m nit. A to zdarma. DAŇOVÁ

REFORMA
2008

Vážení obchodní partneři,
přijměte prosím naše pozvání na setkání s vámi, abychom vám předali nejaktuálnější 
informace týkající se DAŇOVÝCH DOPADŮ REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 

Ing. Miroslav Doubek
ředitel pobočky

Místo:
Restaurace Rustical
Červený kopec 4

639 00 Brno

Termín: 
31. 10. 2007
od 8.30 hod

Ing. Petra Pfauserová, ACCA
fi nanční ředitelka

Ing. Miroslav Mišík
daňový poradce

VTP (originál / )d l kát)duplikát): b ál ů (cc*Objem válců (ccObjem vá ( )m):m):

*Výkon (kW):
Palivo:

*Hmotnost celkem (kg): *Počet sedadel:

Barva:
*Typ karoserie:

Rozvor:
*Pořizovací cena s DPH:

*Pořizovací cena bez DPH: *DPH:

*Cena pro pojištění: Nadstandardní výbava:

Navrhovaný termín dodání:

Nepravdivé údaje jsou vážným důvodem k vypovězení smlouvy!

DODAVATEL PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ

*Dodavatel:

Vyplní zástupce prodávajícího

Číslo zprostředkovatele:

Adresa (ulice, č.p., místo, městská čtvrť):

*PSČ:

Kontaktní osoba:

*IČ:

Bankovní spojení (číslo účtu / kód banky):

/

DIČ:

Telefon:
Fax:

* Povinné údaje.

AVRHOVANÉNAVRHOVANÉNAVRHOVANÉNAVR PODMÍNKY PODMÍN PO SMLOUVyp

*Zpětný leasing:

Název leasingové akce / Úvěrové akce:

*Délka splácení (měsíců):

Ano Ne

*Nultá splátka / Přímá platba: *Splátka včetně DPH bez pojištění:

*Splátka včetně DPH s pojištěním:

*Druh pojištění (havarijní, povinné):

Uzavřená pojištění:

Havarijní pojištění: 
Ano Ne

Povinné ručení:
Ano Ne

Pojištění zdraví:
Ano Ne

Pojištění úrazu dopravovaných osob: Ano Ne

Pojištění mechanických poruch: Ano Ne

Pojištění čelního skla: 
Ano Ne

Pojištění zavazadel:
Ano Ne

Pojištění půjčovného:
Ano Ne

Ostatní pojištění:
Ano Ne

PROHLÁŠENÍ KLIENTA:
Čestně prohlašuji, že jsem nikdy nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin a ani 

nejsem trestně stíhán(a) a současně nejsem ve zkušební době a není se mnou jednáno 

o ukončení pracovního poměru. Dále čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této 

žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a) všech možných následků pro mne plynoucích 

z uvedení nepravdivých údajů. (např. klasifikace takového jednání jako trestný čin). 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A POUŽITÍM RODNÉHO ČÍSLA

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, včetně rodného čísla, které jsem sdělil nebo sdělím 

v souvislosti s touto žádostí a všech dokladů s ní souvisejících nebo údaje, které byly 

Společností Credium, a.s. oprávněně získány od třetích osob v souvislosti s touto žádostí 

a případným uzavřením leasingové smlouvy mohou být zpracovávány v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rod-ných číslech, v platném znění. Souhlasím, aby 

mé osobní údaje získané podle předchozí věty byly zpracovávány za účelem jednání 

a vyřízení této žádosti, a dále za účelem jednání ve věci uzavření leasingové smlouvy, za 

účelem získání informací o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro 

po-souzení mé žádosti o financování a dále též k další nabídce produktů a služeb. Uděluji 

souhlas k tomu, aby společnost Credium, a.s. zpracovávala mé osobní údaje získané dle 

první věty ve svém informačním systému a uskutečnil dotazy na úvěrové registry a zhodnotil 

mou bonitu, popřípadě ověřil správnost mnou poskytnutých údajů, a aby úvěrový registr 

tento dotaz zaznamenal a dále zpracovával. Dotaz může obsahovat údaje identifikující 

žadatele a požadovaném produktu.

Souhlas se zpracování mých osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely 

stanovené výše uděluji na dobu 10 let. Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že mám 

právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu ve smyslu § 11 a § 

12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů je 

se žádostí o j

ůči rušiteli dlevůči porušiteli dle vůči poruši § 21 zákona č. 101/2
§ 21 zá 000 Sb. Po p

k t u aby Credium,k tomu, aby Credium, řínil k poří a.s. zmocnil k poří a
í f tokopií méhození fotokopií mého zení fotokop občansansobčča

průkazu či cestovníh úo dokladu, a to za úč l m ověření správnčelem ověření správnosti úi údostiooss

zejména prodejce Předmětu financování a že budou fotokopie uuucchhov

let od poskytnutí tohoto souhlasu.Žadatel souhlasí s tím, že ve sstteejjnném
zejména prodejce Předmětu financování a že budou fo p

období je příjemce žádosti oprávněn osobní údaje poskytnout sssuubbje

příjemci žádosti v postavení osoby ovládané nebo ovládající vveee ssmy

zákoníku nebo v postavení osoby personálně či majetkově spoojjjeenné 

a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí, a to zvlášttěěě zza 

nabídky výrobků a služeb těmito subjekty.  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚÚÚÚDDDA

NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCHHHH IIN

A BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCHHH IINN

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a Creedddiiuum

souhlasím s tím, aby Credium, a.s., IČ 251 39886 za níže uuuvveeedde
V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mno

ďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetněěěě mmméh

jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínneeekk uv

Memorandu Bankovního registru klientských informací a Neebbbaannk

„Informační Memorandum“).

Účelem zpracování mých osobních údajů na zákllaaadddě 

jednání ve věci uzavření Smlouvy,

vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního regiissttruu k

) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnoososstiti a 

zajištění vzájemného informování oprávněných uživatellůůů NNR

hodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovvaaannééh

důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněnýýýcýcchh u

vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI aaaa BBBan

informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnnooosstiti a

nění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěěrrryyhhod

strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.

Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování opprráráávvně

sob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávnnněěěnnýc

uvedeny v Informačním Memorandu.

Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jehoooo uudě

mnou a příjemcem žádosti byla nebo bude uzavřena Smmmloouuv

dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění vešešškkekeerý

z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněěěě-nníím

splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazzzkkyy ze

Před podpisem tohoto souhlasu jsem byl informovánnn oo o sv

osobním údajům a o dalších právech plynoucích z obececccnněě z

upravujících ochranu osobních údajů s tím, že současněěěě jjssem

s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučeníí oo o mmý

zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i proo úúčččely

uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti čččii ppla

Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) infooorrmmmov

Informačního Memo-randa mohu kdykoli získat na inteeerrnneeto

nebo v sídle společnosti Credium, a.s., na tel. čísle 233333 006

stránkách www.credium.cz. 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovvvvídddaj

V
Dnnee

Podpis žadatele

*Rodné příjmení:

*Platnost dokladu do:

GSM:

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ 
PRO FYZICKÉ OSOBY – NEPODNIKATELE
Vyplní žadatel

*Nájemce:

*R.Č. Op Pass *Č. dokladu:

*Státní příslušnost:

*Trvalé bydliště (ulice, č.p., PSČ, místo, městská čtvrť):

Adresa pro doručování (ulice, č.p., PSČ, místo, městská čtvrť):

*Telefon domů: Fax:

E-mail:

*Bankovní spojení (číslo účtu / kód banky):

/

*Vzdělání: *Rodinný stav:

* Povinné údaje.

*Způsob bydlení (vlastní dům / vlastní byt / družstevní byt / nájem / u rodičů):

*Počet osob závislých na příjmu 
žadatele žijících ve společné domácnosti:

* Z toho pravidelné měsíční splátky
(leasing, úvěry a půjčky):

*Žadatel jedná na základě plné moci: Ano Ne

* Pravidelné měsíční náklady společné domácnosti (nájem, pojistky, 
výživné, srážky ze mzdy, leasing, úvěry, půjčky):

* Povinné údaje.

Rodné číslo:Titul, jméno a příjmení:

Bydliště (jiné než výše uvedené):

Zaměstnavatel:

Adresa zaměstnavatele:

Souhlasím s tím, aby můj manžel(ka) uzavřel(a) smlouvu s firmou 
Credium, a.s., na níže uvedený předmět smlouvy.

Datum: Podpis (při předání předmětu leasingu):

Telefon:

Průměrný čistý měsíční příjem (Kč): Zaměstnán(a) na pozici:

Zaměstnán(a) od:

(Nutno vyplnit všechny položky)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PARTNERA/PARTNERKY ŽADATELE

IČ:

*Adresa zaměstnavatele:

POTVRZENÍ VYDANÉ ZAMĚSTNAVATELEM 
PRO CREDIUM, A.S. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
KLIENTA O PŘÍJMU

*Zaměstnavatel:

IČ:*Telefon:

*Potvrzuje, že pan(í): *Narozen(a) dne:

* Povinné údaje.

*Datum:

*Jméno, funkce a podpis zástupce zaměstnavatele:

*Razítko:

*Rodné číslo: Bytem:

*Je naším zaměstnancem od: *Na pozici:

*Průměrný čistý měsíční příjem
(za poslední tři měsíce):

*Srážky platu
(měsíčně):

Dále potvrzujeme, že pracovník není v 3 měsíční zkušební době 
a není s ním zahájeno jednání o ukončení pracovního poměru.

*Rodné číslo: Bytem:

*Druh vozidla (např. osobní do 3,5 t):

Použití vozidla (soukromé, k podnikání):

*Stav vozidla  ( nové /    ojeté):

*Předmět leasingu (značka, typ, model vozidla):

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ

*Datum prvního uvedení do provozu:

*Počet ujetých km: Registrační značka:

*Číslo rámu: Číslo TP:

inzerce Cofi dis | tiskové zprávy Plastika | formuláře, pozvánky Credium | inzerce ECG
design, art direct: Martin Daněk  agentura: Vabanque

DVP 7807 REDDVP 7607DVP 7507DVP 9707

ZÁBAVA, AŤ JSTE KDEKOLIV
Přenosné DVD přehrávače

ww.ecg.cz
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PŘEDSCHVÁLENÁ ŽÁDOST O VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ

KREDITNÍ KARTY Credium, a.s.

Vyplní poskytovatelKód žádosti:

Číslo žádosti:

Kód prodejce:

1. ŽADATEL/KA

nevyplňuje žadatel/ka

ostatní

zaměstnanec

standard

Adresa trvalého pobytu

Korespondenční adresa (je-li odlišná)

Jméno na kartě

Pohlaví
žena

muž
ulice a číslo

E-mail

Příjmení

Titul

JménoHeslo pro komunikaci (pouze písmena a čísla, 6–10 znaků)

Státní příslušnost

Mobilní telefon

Pevná telefonní linka

Rodné číslo (ve formátu RRMMDD)

Datum narození

Datum platnosti dokladu Typ dokladu OP
Povolení k pobytu

Číslo dokladu

ulice a číslo

2. KREDITNÍ KARTA

Způsob splácení

poštovní poukázka

inkasoPojištění schopnosti splácet 

bez pojištění

varianta A

Výše limitu – uveďte částku (v rozmezí od 10 000–150 000 Kč)
Číslo běžného účtu včetně kódu banky, pouze platby inkasem

/

Cestovní pojištění

bez pojištění

osobní

Pojištění proti zneužití karty 

ano

I. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM RODNÉHO ČÍSLA

1. Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, včetně rodného čísla, které jsem sdělil nebo sdělím v souvislosti s touto žádostí a všech dokladů s ní souvisejících nebo údaje, které byly Společností 

oprávněně získány od třetích osob v souvislosti s touto žádostí a případným uzavřením smlouvy  o vydání a používání kreditní karty mohou být zpracovávány v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. Souhlasím, aby mé osobní údaje 

získané podle předchozí věty byly zpracovávány za účelem jednání a vyřízení této žádosti, a dále za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o vydání a používání kreditní karty, za účelem 

získání informací o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení mé žádosti o vydání kreditní karty a dále též k další nabídce produktů a služeb. Uděluji souhlas 

k tomu, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje získané dle  první věty ve svém informačním systému a uskutečnila dotazy na úvěrové registry a zhodnotila mou bonitu, popřípadě 

ověřila správnost mnou poskytnutých údajů, a aby úvěrový registr tento dotaz zaznamenal a dále zpracovával. Dotaz může obsahovat údaje identifi kující žadatele a požadovaném produktu.

2. Souhlas se zpracování mých osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené výše uděluji na dobu 10 let. Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že mám právo na 

přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu ve smyslu § 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zjistím-li, že 

Credium, a.s. případně jiný subjekt, kterému byly mé osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, mám 

právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 zákona

č. 101/2000 Sb. Podpisem žádosti uděluji souhlas k tomu, aby Credium, a.s. zmocnila k pověření fotokopii mého občanského, řidičského průkazu či cestovního dokladu, a to za účelem 

ověření správnosti údajů, třetí osobou, a že budou fotokopie uchovávány pro dobu 10 let od poskytnutí tohoto souhlasu.

3. Klient souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu a po stejné období je Společnost oprávněna osobní údaje poskytnout subjektům, které jsou vůči Společnosti v postavení osoby ovládané nebo 

ovládající ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku nebo v postavení osoby personálně či majetkově spojené se Společností, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí, a to zvláště 

za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb těmito subjekty.

II. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI NRKI A BRKI

1. V souvislosti se žádostí o vydání kreditní karty a uzavření smlouvy o vydání a používání kreditní karty mezi mnou a Credium, a.s. (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby Společnost 

za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek 

uvedených v informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále je „Informační Memorandum“).

2. Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:

a) jednání ve věci uzavření Smlouvy,
b) vytvoření souboru informací v rámci nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,

c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti 

 a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a

d) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění 

 (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.

3. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou 

uvedeny v Informačním Memorandu.
4. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a příjemcem žádosti byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání 

a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých fi nančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku 

Smlouvy, pokud fi nanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

5. Před podpisem tohoto souhlasu jsem byl informován o svém právu přístupu k mým osobním údajům a o dalších plynoucích z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu 

osobních údajů s tím, že současně jsem měl možnost seznámit se s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních 

údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem 

Čestně prohlašuji, že jsem nikdy nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin a ani nejsem trestně stíhán(a). Dále čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou 

pravdivé a jsem si vědom(a) všech možných následků pro mne plynoucích z uvedení nepravdivých údajů (např. klasifi kace takového jednání jako trestný čin).

3. PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Země

PSČ

Obec

Země

PSČ

Obec

1015 CREDIUM žádost o vydání kar1   1

1015 CREDIUM žádost o vydání kar1   1
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PŘEDSCHVÁLENÁ ŽÁDOST O VYDÁNNNNÍÍ 

KREDITNÍ KARTY Credium, a.s.

Číslo žádosti:

Kód prodejce:

1. ŽADATEL/KA

zaměstnnaaanne

standard

Adresa trvalého pobytu

Korespondenční adresa (je-li odlišná)

Jméno na kartě

ulice a číslo

E-mail

Příjmení

JménoHeslo pro komunikaci (pouze písmena a čísla, 6–10000 z

Státní příslušnost

Mobilní telefon

Pevná telefonní linka

Rodné číslo (ve formátu RRMMDD)

Datum narozenennníí

Datum platnosti dokladu Typ dokladu OP
Povoleennní í k

Číslo dokladu

ulice a číslo

2. KREDITNÍ KARTA

Způsob splácení

inkasoPojištění schopnosti splácet 
varianta A

Výše limitu – uveďte částku (v rozmezí od 10 000–150 000 Kč)
Číslo běžného účtu včetně kódu banky, pouze platby inkasemCestovní pojištění

osobní

Pojištění proti zneužití karty 

ano

I. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM RODNÉHO ČÍSLA

1. Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, včetně rodného čísla, které jsem sdělil nebo sdělím v souvislosti s touto žádostí a všech dokladů s ní ssooouuv

oprávněně získány od třetích osob v souvislosti s touto žádostí a případným uzavřením smlouvy  o vydání a používání kreditní karty mohou býýtt zzp

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platnémmmm zn

získané podle předchozí věty byly zpracovávány za účelem jednání a vyřízení této žádosti, a dále za účelem jednání ve věci uzavření smlouvyyy oo v

získání informací o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení mé žádosti o vydání kreditní karty a dále též k další nnnaab

k tomu, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje získané dle  první věty ve svém informačním systému a uskutečnila dotazy na úvěrové reegggisst

ověřila správnost mnou poskytnutých údajů, a aby úvěrový registr tento dotaz zaznamenal a dále zpracovával. Dotaz může obsahovat údaje idedeenenntifi

2. Souhlas se zpracování mých osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené výše uděluji na dobu 10 let. Potvrzuji, že jsem bbbyyl 

přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu ve smyslu § 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Poskytnutí oossosoob

Credium, a.s. případně jiný subjekt, kterému byly mé osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/20000000

právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Potvrzuji, že jsem byl poučen o 

edium, a.s. případně jiný subjekt, kterému byly mé osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností st ovenou mu zá
svých nárocích vůůččči p

č. 101/2000 Sb. Podpisem žádosti uděluji souhlas k tomu, aby Credium, a.s. zmocnila k pověření fotokopii mého občanského, řidičského průkazzuuu čči

ověření správnosti údajů, třetí osobou, a že budou fotokopie uchovávány pro dobu 10 let od poskytnutí tohoto souhlasu.

3. Klient souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu a po stejné období je Společnost oprávněna osobní údaje poskytnout subjektům, které jsou vůči Spoleeečččno

ovládající ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku nebo v postavení osoby personálně či majetkově spojené se Společností, a to i těm subjektům, kteerréréé js

za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb těmito subjekty.

II. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI NRKI A BRKI

1. V souvislosti se žádostí o vydání kreditní karty a uzavření smlouvy o vydání a používání kreditní karty mezi mnou a C d
nou a Crediu a Crediumedium,, a (d a s (dál a.s. (dále jen Sml

za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně méhoě mého romého roodd éhdného čí l
dného čísla (dál

o čísla (dále jen o b

uvedených v informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Neací a Neí a Neb kba kbankovníhankovního regi
vního registru klientský h

2. Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohotdě tohoto s hl
tohoto souhlsouhlas jasu je:asu je:

a) jednání ve věci uzavření Smlouvy,y,y,
b) vytvoření souboru informoru informa íinformací vací v rám i rámci neb k

ámci nebankovního

c) zajiště í
) zajištění á
) zajištění vzáí vzájem éhjemného i f

jemného informování
 a pl t b
 a platební morálkd)

Čestně prohlašuji, že jsem nikdy nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin a ani nejsem trestně stíhán(a). Dále čestně prohlašuji, že vvšše

pravdivé a jsem si vědom(a) všech možných následků pro mne plynoucích z uvedení nepravdivých údajů (např. klasifikace takového jednánníí jjak

fi

3. PROHLÁŠENÍ KLIENTA

PSČ

Obec

PSČ

Obec

ŽÁDOST O VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Credium, a.s.
Vyplní poskytovatel

1. ŽADATEL/KA nevyplňuje žadatel/kaostatnízaměstnanecstandard

1. doklad totožnosti

2. doklad totožnosti

Adresa trvalého pobytu

Korespondenční adresa (je-li odlišná)

2. DALŠÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Nejvyšší dosažené vzdělání ostatnízákladnívyučen/vyučenaSŠVŠ

Stav druh/družkavdovec/vdovarozvedený/rozvedenáženatý/vdanásvobodný/svobodná

Typ bydlení nájem jinéu rodičůvlastní bytvlastní dům družstevní byt

jiná kreditní kartažádná

3. ZAMĚSTNAVATEL ŽADATELE / PŘÍJMY A VÝDAJE ŽADATELE

Obchodní fi rma (v případě, že jde o fyzickou osobu podnikatele, prosíme uveďte svoje údaje zde)

Pracovní/funkční zařazení dělník, zemědělecstátní zaměstnaneczaměstnanecstřední a vrcholový management

student jinéživnostníkdůchodcemateřská dovolená

státní sektor službystavebnictvíenergetikabankovní a fi nanční sektorOdvětví

POUZE PRO OSOBY PODNIKAJÍCÍ (údaje k poslednímu zdaňovacímu období)

4. KREDITNÍ KARTA

Způsob splácení poštovní poukázkabankovní převodinkaso

Pojištění schopnosti splácet bez pojištěnívarianta Bvarianta A

Délka účtu v bance nemá účet1–3 roky0–6 měsíců

3 roky a více6–12 měsíců

Jiné karty nákupní splátková karta (OK, YES)kreditní karta VISA nebo MASTERCARDdebetní karty

Kód žádosti:Číslo žádosti: Kód prodejce:

Jméno na kartě Pohlaví ženamuž

Rodné číslo nebo datum narození (ve formátu RRMMDD) /

Typ dokladu Datum platnosti dokladuč. dokladu OP Povolení k pobytu

ulice a číslo

ZeměPSČObec

E-mail

Výše limitu – uveďte částku (v rozmezí od 10 000–150 000 Kč) Kč

Číslo běžného účtu včetně kódu banky, pouze platby inkasem – /

Měsíční výdaje domácnostiPočet závislých osob

Čistý měsíční (doložitelný) příjem žadatele celkem

V pracovním poměru od / Datum zahájení činnosti

IČ

Pevná telefonní linka na zaměstnavatele

Cestovní pojištění bez pojištěnírodinnéosobní

Pojištění proti zneužití karty neano

Typ dokladu PAS OP Datum platnosti dokladuč. dokladu ŘP

Příjmení TitulJméno

Heslo pro komunikaci (pouze písmena a čísla, 6–10 znaků)Státní příslušnost

Mobilní telefon Pevná telefonní linka

E-mail na zaměstnavatele

Daň z příjmuHospodářský výsledek před zdaněním

ZeměPSČObec

ulice a číslo

maloobchod neurčenoneziskový sektorvelkoobchod

ulice a číslo

ZeměPSČObec
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Nejvýhodnější fi nancování vozů značky Fiat

PŘEMÝŠLÍTE O OBMĚNĚ
SVÉHO AUTOPARKU?
Zvýhodněné fi nancování automobilů Fiat pro provozovatele AUTOŠKOL

formuláře a brožura Credium, inzerát TKF, propagační kartička Credium
design, art direct: Martin Daněk  agentura: Vabanque

TKF, s. r. o.
tel.: +420 261 112 720
e-mail: info@tkf.cz
www.tkf.cz

Nůžkový stanjako originálníreklamní nosič 

Reklama jinak!

sublitent

Uspokojí náročné požadavky na profesionální prezentaci vašeho produktu, značky, společnosti 
nebo služeb na promoakcích, eventech, sportovních akcích, veletrzích a výstavách.

NOVINKA! Nůžkový stan SUBLITENT!

Originální reklama, která osloví a získá si cílového zákazníka je dnes nutností 
a není snadné nacházet stále nové a nové možnosti takové reklamy.
Nůžkový stan SUBLITENT je příležitostí pro vaši novou,  originální reklamu!
Se stanem můžete být všude, kde jsou vaši zákazníci.

 Jednoduchou nůžkovou konstrukcí stanu, který postavíte za 60 vteřin!
 Variabilitou stanu v rozměrech konstrukce i opláštění
 Variabilitou opláštění i jeho využití jako samostatných bannerů dle typu akce
 Vysoce kvalitním a odolným digitálním potiskem nejmodernější technologií, umožňující chemické čištění
 Neomezenými možnostmi grafi ckého zpracování / kombinace grafi ky s fotografi emi
 Výhodou proti sítotisku! Za jednu cenu můžete získat více variant grafi ky!
 Reklamními doplňky ke stanu v jednotné grafi ce / vlajky, reklamní bannery
 Snadným transportem stanu
  Příslušenstvím ke stanu / transportní tašky a boxy, podlahy,

 hliníkový nábytek, quartzové topení, osvětlení

JE TO TAK JEDNODUCHÉ...

váš spolehlivý partner 
pro fi nancování

LEASING
ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ
KREDITNÍ KARTY

Najdete nás na adresách:

Ostrava, 30. dubna 635/35
Tel.: 596 117 100–01
GSM: 603 500 598

Olomouc, Krapkova 3
Tel.: 585 410 231 

800 105 103

www.credium.cz 
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16návrhy etiket jakostního vína Mádl  zpracování obalů ECG  katalog mm interier  billboardy Kia a Autokom
design: Martin Daněk  agentura: Vabanque

FRANKOVKA
Odrůdové jakostní víno

SUCHÉ

Vinařská podoblasti velkopavlovická
Viniční obec Velké Bílovice

Viniční trať Stará Hora

Stanislav Mádl
Záhumní 1252, 691 02 Velké Bílovice

www.madlvasvinar.cz

A l k .  12 ,15 %  o b j .  Č í s l o  š a r ž e  13  o b s a h u j e  s i ř i č i t a n y  0 , 7 5  l
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FRANKOVKA
Odrůdové jakostní víno • SUCHÉ

Vinařská podoblasti velkopavlovická, 
Viniční obec Velké Bílovice, Viniční trať Stará Hora

Stanislav Mádl
Záhumní 1252, 691 02 Velké Bílovice, www.madlvasvinar.cz

A l k .  12 ,15 %  o b j .  Č í s l o  š a r ž e  13  o b s a h u j e  s i ř i č i t a n y  0 , 7 5  l
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Alk. 12,15% obj. Číslo šarže 13 obsahuje siřičitany 0,75 l
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2003
Odrůdové jakostní víno

SUCHÉ
Vinařská podoblasti velkopavlovická

Viniční obec Velké Bílovice
Viniční trať Stará Hora

Stanislav Mádl
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FRANKOVKA

FRANKOVKA

2003



17webový design, redakční systémy, SEO  ADIP, iCestování, CE-Traffi c, Evropští demokraté, CEDA a další
design / project management: Martin Daněk  agentura: Vabanque

Zlín,  Vodní 748
Praha, Havlíčkova 39
Czech Republic

tel.: +420 123 456
gsm.: +420 123 456

LIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNAT

LIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNAT

LIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNATLIGHTBOXOBJEDNAT

SOLD 
OUT

SOLD 
OUT

SOLD 
OUT

men T-shirt
woman  T-shirt

denim collections
 guitty
 hardrock
 pojankollp
 freekulin
 fremind

company overview
wed design
advertising
packaging

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

FOLLOW YOU STYLE Choose denim collections

we are playing,
      you are winning



18produktová fotografi e, retuše
úprava a retuše: Martin Daněk
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Obuv pracovní – 
  zimní

HOLÍNKY 
PVC 
velikost 36–48 HOLÍNKY 

ESKIMO
PVC, zateplené
velikost 34–48

FARMÁŘKA 
ZATEPLENÁ 
zateplené
barva žlutá, hnědá, černá 
velikost 38–47

HOLÍNKY 
MINER
verze S4, S5
velikost 36–48

HOLÍNKY 
GUMOFILCOVÉ
velikost 38–47

MATTERHORN
zateplené acrylem
velikost 37–46

HOLÍNKY
GUMOVÉ
velikost 36–48

KOTNÍČKOVÁ 
S VIBRAM 
PODEŠVÍ
verze O1
velikost 36–48

HOLÍNKY 
KOŽENOFILCOVÉ
velikost 38–47

NORWAY
S3, zateplené
velikost 38–48

Pracovní obuvPracovní FARMÁŘKA 
KOTNÍČKOVÁ
velikost 36–48
barva žlutá, hnědá, 
černá

Obu

HUSKY
vyndavatelná vložka
velikost 37–46

POLICE
O1, zateplené
velikost 38–48

FARMÁŘKA 
POLOBOTKA
velikost  36–48
barva žlutá, hnědá, černá

4 tel.: 577 106 646 | fax: 577 105 330
Osobní ochranné prostředky pro práci  i volný čas Osobní ochranné prostředky pro práci  i volný čas

www.comercio.cz | info@comercio.cz  5

Rukavice 
kombinované/
celokožené

HOBBY (HOBBY LUX)
kozinka / žebrovaný textil – suchý zip
velikost 7, 8, 9, 10

HAWK
celokožená – lícová 
kozinka 
velikost 8, 9, 10

DRIVER
celokožená – hovězinová 
lícovka 
velikost 8, 9, 10

RUBY 
vepřovicová lícovka/
polyester – suchý zip 
velikost 8, 9, 10

MEKA      
Celokožená – vepřovicová 
štípenka 
velikost P, D

ANTIVIBRAČNÍ
hovězinová štípenka, 
polstrovaná 
velikost UNI

MECHANIK
kozinka/textil – úplet 
velikost 7, 8, 9, 10

WHITE NOPPY
bavlněné s PVC terčíky 
velikost  6–12

NOPPY
bavlněné 
s PVC terčíky 
velikost P, D

ARGON
svářecí, 
lícová kozinka 
velikost UNI

MERLIN
svářecí – hovězinová 
štípenka 
velikost UNI

CRANE
svářecí, dlaň 
lícová hovězina 
velikost UNI

PATON
svářecí, 
hovězinová štípenka 
velikost UNI

KONIG      
bavlněné jersej 
velikost P, D

HONEY
bavlněné 
s PVC terčíky 
velikost P, D

WHITE 719   
bavlněné 
velikost  6–12

Rukavice textilní / 
   svárecí

MAPA, ANSELL, KCL, DG TACHOV, ROSTAING MAPA, ANSELL, KCL, DG TACHOV, ROSTAING

KATALOG SKLADOVÝCH POLOŽEK
průřez skladovým sortimentem 2010–2011

Osobní ochranné prostředky pro práci  i volný čas



19produktová a portrétní fotografi e
úprava a retuše: Martin Daněk
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Všechny fotografi e byly pořízeny na 
diapozitivní materiál Fujichrome, následně 
skenovány na fi lmovém skeneru Minolta 
DiMage Scan Elite 5400. Zde jsou 
vyobrazeny náhledy v rozlišení 72 dpi.

fotografi e – reportáž
foto: Martin Daněk



21fotografi e – reportáž
foto: Martin Daněk



GSM: +420 775 234 798
www.advanti.cz, info@advanti.cz

Dubnická 294, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice


