Една като никоя: Картата за зареждане
и обслужване номер 1 в Европа.

Висококапацитетно снабдяване по време на път във формат на карта за чекиране
DKV CARD е Вашата входна карта към най-голямата и най-гъстата снабдителна мрежа в бранша с повече от
60 000 пункта за обслужване в над 40 страни. Чрез DKV CARD Вие можете да реализирате и платите Вашето
цялостно снабдяване по време на път с всичко необходимо съвсем удобно, безкасово и абсолютно сигурно .
Извън това DKV Euro Service Ви предлага цяла гама от интелигентни услуги, като DKV TOLL, DKV REFUND и
редица други.

DKV CARD в детайли
DKV Euro Service предлага различни възможности да индивидуализирате Вашата DKV CARD и да съгласува
продуктовия портфейл на картата за зареждане и обслужване с Вашите потребности. Това Ви улеснява не
само за вътрешното разпределяне на извършените услуги отнесени към всяко превозно средство, но също
така опростява и Вашите административни разходи. Със само една фактура Вие получавате ефикасен и ясен
поглед върху всички възникнали разходи.
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Около 120 000 доволни клиенти разчитат на DKV CARD.
Направени перфектно за Вас
Чрез степените на услугите на DKV CARD Вие управлявате лесно и удобно портфейла от продукти на картата за
зареждане и обслужване. Така Вие можете да се възползвате или от всички DKV -услуги или да ограничите достъпа до
зареждане с гориво, смазочни материали и заплащане на тол-такси, както и на такси за ползване на тунели и пътища.
Степен на услуга (рестрикционен код 30)

Степен на услуга (рестрикционен код 90)
Миене, аксесоари, други услуги*
Фериботи, комбиниран транспорт
DKV ASSIST**

Магистрална такса, ползване на тунели, пътища

Магистрална такса, ползване на тунели, пътища

Горива и смазочни материали

Горива и смазочни материали

Дизелово гориво

Дизелово гориво

*	Наем за автомобил, сервиз за гуми, ескорт, BKrFQG-квалификация, електронен контрол на свидетелствата
за управление
** в т.ч. аварийна служба, спасителна служба, теглене на буксир, ремонти

Сигурност на картата и отчитане
DKV Euro Service Ви предлага различни възможности за сигурност и обслужване, чрез които да намалите до
минимум Вашия риск от злоупотреба с картата и можете да оптимизирате контрола върху извършените дейности.
PIN на картата

DKV COCKPIT / DKV MAPS

Ние мислим за Вашата сигурност: Четирицифреният

Независимо дали става въпрос за поръчка, отмяна или

персонален идентифициращ номер – DKV PIN-Code –

промяна на данни - с DKV COCKPIT Вие можете да

гарантира максимално сигурното ползване на DKV CARD. В

поддържате актуално управлението на карти и данни по

допълнение към генериран от нас системен PIN-код ние Ви

всяко време. Информация за най-евтините цени на дизела на

предлагаме две други възможности за задаване на PIN: PIN- код по

място може да получите от DKV MAPS, а също така можете да

желение и флотен PIN-код, който Вие самите можете да определите.

планирате Вашия маршрут чрез Tool.

Лимити / Ограничения

DKV eREPORTING

DKV CARD може да бъде осигурена с различни лимити и

Лесно, индивидуално и сигурно: Инструментът за анализи

степени на услугите. Така можете да регулирате

„DKV eREPORTING “ Ви предлага с помощта на много

оборотите по картата, например, на дневна база. С това получавате

функции оптимален контрол върху Вашите DKV-транзакции.

не само по-добър контрол върху разходите, но също така и

Вие сте винаги индивидуално и актуално информирани с цялата

минимизирате риска в случай на злоупотреба.

информация, за Вашите транзакции с DKV CARD.

ОпЦии за изпращане

DKV INVOICE SERVICE

Освен възможностите за конфигуриране на DKV CARD ние

Като DKV клиент, Вие ще получите Вашите фактури

можем да нагодим и реализираме изпращането на картата

предватирелно и безплатно по имейл като PDF

според Вашите потребности: напр. експресни доставки, доставката

документ или в DKV COCKPIT. С това всички фактури са на

да се извърши на различен адрес и много повече. Обадете ни се.

разположение ощепо-бързо. Допълнително същите могат по

Ние ще намерим за Вас индивидуално решение.

желание да се предоставят като ASCII или CSV.

Ние сме на Ваше разположение – по всяко време
Ако понякога не можете да се свържете с Вашия DKV-партньор за контакт, ние сме на Ваше разположение
също така и извън нашето работно време, по-специално при спешен случай и при аварии, по всяко време:
Спешни запитвания относно сервиз, спешни случаи или
аварии
00800 - 365 24 365***
или +49 (0)221 - 8277 564
*** В чужбина могат да възникнат такси за роуминг.

Блокиране на DKV CARD
Телефон:
Факс:
E-Mail:
Online:

+49 221 82779697
+49 221 82773082
cardstop@dkv-euroservice.com
www.dkv-euroservice.com/Блокиране

На добър път. В цяла Европа. Вашият DKV Euro Service!
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Балке Дюр Алея 3, D-40882 Ратинген, www.dkv-euroservice.com

