
Nazwa Firmy:

Telefon:

Ulica: - Miasto:

Fax:

NIP: 

Osoba odpowiedzialna za rezerwacjê: 

Kod: 

e-mail:

REZERWACJA

ZAMAWIAMY SHUTTLE BUS

Warszawa

Kraków

Katowice

£ódŸ

Lotnisko
Liczba

pasa¿erów
Imiê i nazwisko,

telefon
Numer lotu

Adres, data
i godzina odbioru

pasa¿erów
Adres przeznaczenia

Iloœæ sztuk
baga¿u

Dodatkowe
informacje

7cREZERWACJA TRANSPORTU - SHUTTLE BUS

UWAGA ! TERMIN ZG£OSZENIA UP£YWA 30 kwietnia 2018

                             

       
Pieczêæ firmy

UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia !!!
                             

       

W sprawie szczegó³ów prosimy o kontakt:

MSPO 2018

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19

fax 041 365 14 02

e-mail: mspo@targikielce.pl, www.mspo.pl4-7 wrzeœnia

 tel. (41) 365 12 09, fax (41) 345 62 61 lub 
e-mail: detka.iwona@targikielce.pl



Nazwa Firmy:

Telefon:

Ulica: - Miasto:

Fax:

NIP: 

Osoba odpowiedzialna za rezerwacjê: 

Kod: 

e-mail:

REZERWACJA LOTNICZA

ZAMAWIAMY

samolot

œmig³owiec

Typ statku
powietrznego

Iloœæ
pasa¿erów

Data i miejsce
wylotu

Miejsce
l¹dowania

Data
powrotu

Planowana trasa lotu

Wystawca ma prawo zrezygnowaæ z rezerwacji samolotu po dokonaniu op³aty rezerwacyjnej 
nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed terminem pierwszego wylotu.

7cREZERWACJA TRANSPORTU - REZERWACJA LOTNICZA

UWAGA ! TERMIN ZG£OSZENIA UP£YWA 30 kwietnia 2018

                             

       
Pieczêæ firmy

UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia !!!
                             

       

MSPO 2018

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19

fax 041 365 14 02

e-mail: mspo@targikielce.pl, www.mspo.pl4-7 wrzeœnia

W sprawie szczegó³ów rezerwacji prosimy o kontakt:
 tel. (41) 365 12 09, fax (41) 345 62 61 lub / or 

e-mail: detka.iwona@targikielce.pl
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