
 
 

Objednávkový formulář Sunny Card 2020/21 

» Vaše Sunny Card je platná ve skiareálech Hochficht, Hinterstoder, Wurzeralm, Kasberg, Heiligenblut, Kössen, 
Hochkar, Lackenhof/Ötscher a Schnalstaler Gletscher v Itálii (od 31.10.2020 - 02.05.2021). 

 

Důležité:    Skipasy za zvýhodněnou cenu je možné získat pouze v případě dodání kompletně vyplněného a podepsaného formuláře včetně 
požadovaných podkladů a uhrazení ceny skipasů nejpozději do 30.9.2020 resp. 31.10.2020! Skipasy lze uhradit předem bankovním převodem v 
EUR nebo přímo na pokladně (hotovost/kartou). 

Hochficht Bergbahnen GmbH   Hauptstraße 2   4160 Aigen-Schlägl   info@hochficht.at   www.hochficht.at 

  Datum nákupu Dospělí Po - Pá 
Do 25 let 

ročník 1995-2001 

Mládež 
ročník 2002-2005 

Děti* 
ročník 2006-2014 

  do 30.09.2020 ⃝  € 429,- ⃝  € 312,- ⃝  € 365,- ⃝  € 322,- ⃝  € 236,- 

  do 31.10.2020 ⃝  € 437,- ⃝  € 318,- ⃝  € 372,- ⃝  € 328,- ⃝  € 240,- 

  od 01.11.2020 ⃝  € 547,- ⃝  € 398,- ⃝  € 465,- ⃝  € 411,- ⃝  € 301,- 
 

*RODINNÝ BONUS: Pokud si zakoupí sezónní skipas SunnyCard oba rodiče, obdrží všechny děti do 15 let (r.n. 2006 a mladší) žijící v této 
rodině sezónní skipas SunnyCard zdarma. Pokud si zakoupí sezónní skipas SunnyCard jeden rodič, obdrží všechny děti do 10 let (r.n. 2011 a 
mladší) žijící v této rodině sezónní skipas SunnyCard zdarma. Pro vystavení SunnyCard „dítě zdarma“ je nezbytné předložit doklad prokazující 
přímý rodinný vztah a věk dětí (např. kopie rodného listu). Tato výhoda neplatí v případě zakoupení SunnyCard prarodiči! 
Výhoda „dítě ZDARMA“ neplatí u skipasu SunnyCard „Pondělí – Pátek“ a „Do 25 let“. 
 

 Důležité:  Pro vystavení Vámi objednané/ných SunnyCard požadujeme bez výjimky od každé osoby (i každého dítěte zdarma):  

• aktuální fotografii (formát jako u pasu nebo OP) 

• u dětí: kopii rodného listu či jiný doklad prokazující věk a rodinný vztah 

• u rodin s nevlastním dítětem: přihlašovací list 

 
 

IIIII Osobní data žadatele: IIIII Partner: 

Jméno: ................................................................ Jméno: ............................................................ 

Příjmení: .................................................................. Příjmení: .............................................................. 

Datum narození: ..................................................... Datum narození: ................................................. 

Ulice, čp.: ..................................................................... 

PSČ/Město ....................................................... 

E-mail: …………………………………………………………….. 

Telefonní číslo: ………………………………………….. 
 

IIIII Děti: 

Jméno: ................................................................ Jméno: ............................................................ 

Datum narození: ..................................................... Datum narození: ................................................. 
 

Jméno: ................................................................ Jméno: ............................................................ 

Datum narození: ..................................................... Datum narození: ................................................. 
 V případě více dětí prosím uveďte jejich údaje na druhou stranu formuláře. 

 

 Zasílám zpět …… ks sezónních skipasů z loňské sezóny k dobití pro sezónu 2020/21.  
 Objednávám ……. ks sezónního skipasu a beru na vědomí, že ke každému nově vystavenému skipasu bude připočtena 

vratná záloha € 2,-. 
Celková suma objednaných skipasů vč. vratných záloh €..................................... 

 
Vyplněný formulář včetně všech podkladů předložte na pokladně Hochfichtu nebo zašlete oskenované emailem na: 
hochfichtcz@gmail.com 
 
Ochrana osobních údajů: Společnost Hochficht Bergbahnen GmbH zpracovává Vaše získané osobní údaje výhradně k provedení Vaší 
objednávky. Rádi bychom Vaše osobní údaje využili také pro naše marketingové účely. Pokud s tímto souhlasíte, prosíme o udělení Vašeho 
souhlasu: 

☐ Tímto souhlasím, že mé osobní údaje uchované u společnosti Hochficht Bergbahnen GmbH, jmenovitě: jméno, příjmení, titul, pohlaví, adresa 

bydliště a emailová adresa smějí být použity za účelem zasílání newsletteru. 
 
Váš souhlas můžete podle článku 7 odst. 3 GDPR kdykoli písemně odvolat (dopisem, emailem). Případné odvolání zašlete na: Hochficht 
Bergbahnen GmbH, Hauptstraße 2, 4160 Aigen-Schlägl. Podrobnější informace na: www.hochficht.at  
 

  
 

 

 ________________________________________ 
 Datum/Podpis (nutno vyplnit)  


	IIIII Děti:

