Objednávkový formulář
SunnyCard 2021/22

Vaše SunnyCard je platná ve skiareálech Hinterstoder, Wurzeralm, Ötscher, Kasberg,
Hochficht, Heiligenblut, Kössen, Hochkar a Schnalstaler Gletscher.
Do 25 let JG
2002-1996

Dospělí

do 31.10.2021
od 01.11.2021

€ 450,€ 563,-

Mládež
JG 2006-2001

Děti*
JG 2016-2007

€ 383,-

€ 338,-

€ 248,-

€ 479,,-

€ 423,,-

€ 310,-

Dospělí PO-PÁ

Děti
zdrama*

€ 328,€ 410,-

€ 0,€ 0,-

* Pokud si zakoupí sezónní skipas SunnyCard oba rodiče , obdrží všechny děti do 15 let (r.n. 2007 a mladší) žijící v této rodině
sezónní SunnyCard zdarma. Pokud si zakoupí sezónní skipas SunnyCard jeden rodič, obdrží všechny děti do 10 let (r.n. 2012 a
mladší) žijící v této rodině sezónní SunnyCard zdarma. Pro vystavení SunnyCard „dítě zdarma“ je nezbytné předložit doklad
prokazující přímý rodinný vztah a věk dětí (např. kopie rodného listu). (Výhoda SunnyCard pro děti zdarma neplatí u
permanentky SunnyCard Pondělí – Pátek a SunnyCard do 25 let.)
Pro vystavení Vámi objednané/ných SunnyCard požadujeme od každé osoby (i každého dítěte zdarma) níže kompletně vyplněný
formulář A ZÁROVEŇ:
-aktuální fotografii nebo Váš sezónní skipas z loňské sezóny 2020/21
-u dětí: kopii rodného listu či jiný doklad prokazující věk a rodinný
vztah
-u rodin s nevlastním dítětem: přihlašovací list

Osobní data žadatele:

Partner

Jméno:

Jméno:

Příjmení:

Příjmení:

Datum narození:

Datum narození:

Ulice a čp:
PSČ/ Město:
E-Mail:

Telefon:

Děti:
Jméno

Jméno:

Datum narození

Datum narození:

Jméno:

Jméno

Datum narození

Datum narození:

........ jsou zahrnutyKus sezónního skipasu
Objednávám ……. ks sezónního skipasu a beru na vědomí, že ke každému nově vystavenému skipasu bude
připočtena vratná záloha € 2,-.

Celková suma objednaných skipasů vč. vratné zálohy:
Společnost Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG je oprávněna před odesláním požadovaných skipasů
SunnyCard inkasovat výše uvedenou sumu z níže uvedeného konta.

Bankovní spojení:

BIC:

IBAN:

X
Datum/Podpis (nutno vyplnit)
Společnost Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG zpracovává Vaše získané osobní údaje výhradně k provedení Vaší
objednávky. Rádi bychom Vaše osobní údaje využili také pro naše marketingové účely (přímý marketing). Pokud s tímto
souhlasíte, prosíme o udělení Vašeho souhlasu.
I Tímto souhlasím, že mé osobní údaje uchované u společnosti Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, 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:
Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, 4573 Hinterstoder 21. Email: datenschutz@hiwu.at
Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG

4573 Hinterstoder 21

www.hiwu.at

info@hiwu.at

