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ŽÁDOST O TECHNICKOU ASISTENCI   

 
 
ČÁST A. 
 
Žádáme společnost  Menzies Aviation (Czech), s.r.o., se sídlem K letišti 57/1049, Praha 6, 161 00, DIČ CZ16948904, aby nám 
poskytla technickou asistenci při provádění  bezpečnostní  kontroly zásilky  
 
 
č. MAWB : ………………………..  Origin : …………………    Destination : ………………….. 

Technickou asistencí se rozumí zejména (za účelem provedení bezpečnostní kontroly): 

1. porušení obalu vytvořením otvoru o průměru max. 2 cm kdekoliv po celém obalu zásilku 
2. jiné porušení obalu zásilky 
3. demontáž a zpětná montáž vnějšího obalu zásilky 
4. manipulace se zbožím  
5. jiné úkony související s prováděním bezpečnostní kontroly zásilky 
 
V případě, že by při výkonu technické asistence anebo v souvislosti s ní došlo  ke vzniku jakékoliv škody na předmětné zásilce nebo 
na jakémkoliv majetku třetích osob, výslovně prohlašujeme a zavazujeme se, že po společnosti Menzies Aviation (Czech), s.r.o. 
nebudeme požadovat poskytnutí žádné finanční náhrady, resp. že náhradu škody způsobené na majetku třetích osob uspokojíme sami.  
 
Zavazujeme se, že společnosti Menzies Aviation (Czech), s.r.o., nahradíme veškerou škodu, která by jí výkonem technické asistence 
anebo v souvislosti s ní vznikla. 
 
Rovněž se zavazujeme, že společnosti Menzies Aviation (Czech), s.r.o. uhradíme veškeré poplatky, které se k této technické asistenci 
vážou (dle platných sazeb společnosti Menzies Aviation (Czech), s.r.o. 
 
Odesílatel/zástupce odesílatele je povinen před technickou asistencí informovat Menzies Aviation (Czech), s.r.o. o všech známých 
omezeních/rizikách spojených s provedením technické asistence :  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Odesílatel/Zástupce odesílatele (Agent dle AWB) : 
 
Název společnosti :     _________________________________________________ 

Adresa společnosti :  _________________________________________________ 

Datum :                 _________________________________________________ 

Jméno oprávněné osoby :  _________________________________________________ 

Podpis oprávněné osoby :  _________________________________________________ 

 

Razítko :   _________________________________________________ 

 

ČÁST B.    (potvrdit po provedení technické asistence – pouze pro technickou asistenci dle bodů 2 – 5/ČÁST A. výše)  :  
 
Odesílatel/Zástupce odesílatele tímto potvrzuje, že technicka asistence byla provedna v souladu s požadavky na ní kladené a nedošlo 
k jakémukoliv poškození zásilky nebo jejího obalu (vyjma otvorů pro provedení bezpečnostní kontroly). :      
 
 
 
Jméno :  __________________________           Datum : __________________________     Podpis : __________________________ 
 
Celková cena za technickou asistenci (každá započatá hodina práce – 500 Kč bez DPH; lepící páska, 1 kus  – 50 Kč bez DPH; 
smršťovací folie, 1 kus – 500 Kč bez DPH) : 
 
                           ________________________________   Kč bez DPH (doplní skladník Menzies) 


