
Středisko AIM
Navigační 787 
252 61  Jeneč 
DIČ: CZ699004742, IČO: 49710371 

Tel: 220 372 833, 220 372 834 
E-mail: aim@ans.cz 
http:\\aim.rlp.cz  

 Datum   Podpis a razítko 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 
ZÁKLADNÍCH LETECKÝCH PUBLIKACÍ ŘLP ČR, s.p. PRO ROK 20   .

Vážení zákazníci, tento formulář slouží k objednání základních souborů AIP, AIC a jejich roční změnové služby pouze
pro nové zákazníky. Řádně vyplněnou a potvrzenou objednávku, prosím, zašlete faxem, e-mailem či poštou. 

     Roční změnová služba 

AIP svazek I a II včetně AIP SUP 

VFR příručka ČR – český jazyk VFR příručka ČR – anglický jazyk 

AIC série A AIC série C 

AIP, AIP SUP, AIC a VFR příručka ČR na CD 

AIP, AIP SUP, AIC na CD 

VFR příručka ČR na CD 

     Další publikace 

Základní soubor – AIP svazek I a II včetně desek a třídicích registrů

Základní soubor – VFR příručky ČR – český jazyk – včetně desek a třídicích registrů 

Základní soubor – VFR příručky ČR – anglický jazyk – včetně desek a třídicích registrů 

Základní soubor – AIC série A Desky k AIC série A 

Základní soubor – AIC série C Desky k AIC série C 

Desky k AIP svazek I a II Třídicí registry k AIP svazek I a II 

Desky – VFR příručka ČR Třídicí registry – VFR příručka ČR

Zákaznické číslo:  * Telefon: Fax: 

DIČ: E-mail: 

Adresa pro fakturaci: Poštovní adresa pro zasílání publikací: 

Fakturu prosím zašlete: 

 na fakturační adresu 

 na poštovní adresu 

 e-mailem na: 

Další doplňující informace: 

  Souhlasím se zasláním objednávkového formuláře pro obnovu předplatného na další kalendářní rok 
  a případných dalších sdělení týkajících se změnové služby a jiných důležitých informací. 

* PŘIŘADÍ AIM/LIS

Vyplněním objednávkového formuláře zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), za účelem provedení obchodních operací spojených s prodejem publikací 
a map LIS (uložení v zákaznické databázi, fakturace a dodání zásilky). Osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Zákazník má právo zažádat o vymazání či opravu osobních 
údajů prostřednictvím e-mailu odeslaného na aim@ans.cz. V případě dotazů souvisejících s ochranou osobních údajů nebo zájmu o uplatnění práv subjektu se můžete obrátit na pověřence ochrany osobních 
údajů (+420 220 372 129, dpo@ans.cz).
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