Jako žádná jiná: Tankovací a servisní
karta plná výhod – číslo 1 pro celou Evropu.

Výhodné zásobování na cestách ve formátu šekové karty
DKV CARD je vaší vstupenkou do největší a nejhustší zásobovací sítě v oboru s více než 60 000 akceptačními místy
ve více než 40 zemích. Veškeré vaše zásobování na cestách můžete pohodlně, bezhotovostně a absolutně bezpečně
vyřizovat a hradit pomocí DKV CARD. Kromě toho vám DKV Euro Service nabízí celou řadu inteligentních služeb jako
DKV TOLL, DKV REFUND atd.

Podrobné informace o DKV CARD
DKV Euro Service nabízí různé možnosti individualizace vaší DKV CARD a přizpůsobení produktového portfolia
tankovací a servisní karty vašim potřebám. To vám nejen usnadní interní přiřazení čerpaných služeb k příslušnému
vozidlu, ale zjednoduší navíc vaše administrativní náklady. S jedním vyúčtováním získáte efektivní a transparentní
přehled veškerých vzniklých nákladů.
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Skoro 120 000 spokojených zákazníků sází na DKV CARD.
Střiženo na míru vašim potřebám
Pomocí dvou restrikcí DKV CARD můžete jednoduše a pohodlně řídit produktové portfolio tankovací a servisní karty.
Můžete profitovat ze všech služeb DKV nebo omezit přístup k tankování, kupování maziv a úhradě mýtného, poplatků
za tunel a za použití silnic.
Restrikce (kód restrikce 30)

Restrikce (kód restrikce 90)
mytí vozidla, příslušenství, ostatní služby*
trajekty, kombinovaná doprava
DKV ASSIST**

mýtné, použití tunelů a silnic

mýtné, použití tunelů a silnic

pohonné hmoty a maziva

pohonné hmoty a maziva

motorová nafta

motorová nafta

* pronájem vozidla, pneuservis, doprovod při přepravě; školení řidičů podle zákona, elektronická kontrola řidičských oprávnění
** mimo jiné nehodová záchranná služba, vyproštění, odtažení, opravy

Zabezpečení karty a zúčtovací služby
DKV Euro Service vám nabízí různé bezpečnostní funkce a služby, s jejichž pomocí můžete minimalizovat riziko
zneužití vaší karty a optimalizovat kontrolu čerpaných služeb.
PIN karty
Myslíme na vaši bezpečnost: Čtyřmístné osobní
identifikační číslo – DKV PIN kód – zaručuje maximálně

DKV COCKPIT / DKV MAPS
Ať potřebujete dodatečné objednání, odhlášení nebo
změnu dat – s nástrojem DKV COCKPIT může být Vaše

bezpečné používání vaší DKV CARD. Vedle našeho

správa karet a dat vždy aktuální. Nástroj DKV MAPS Vás

generovaného systémového PIN kódu vám nabízíme další dvě

informuje o nejvýhodnějších cenách nafty na příslušném místě a

možnosti zadání PIN, individuálního PIN a PIN vozového parku,

prostřednictvím tohoto nástroje můžete také plánovat své trasy.

které si můžete sami zvolit.
DKV eREPORTING
Limity / restrikce
DKV CARD lze opatřit různými limity a restrikcemi.
Můžete tak stanovit obraty na kartu např. na denní bázi.

Jednoduše, individuálně a bezpečně: Nástroj pro analýzu
„DKV eREPORTING“ vám díky řadě svých funkcí zajistí
optimální kontrolu nad vašimi transakcemi DKV. Budete vždy

Můžete tak nejen lépe kontrolovat své náklady, aletaké

individuálně a aktuálně informováni o všech vašich transakcích

minimalizovat riziko v případě zneužití.

provedených pomocí DKV CARD.

Možnosti zaslání

DKV INVOICE SERVICE

Vedle možností konfigurace DKV CARD můžeme také
přizpůsobit a realizovat zaslání karty podle vašich potřeb:

Jako zákazník DKV obdržíte Vaše fakturační údaje
předběžně bezplatně e-mailem jako dokument PDF nebo

např. jako expresní dodávku, zaslání na odlišnou dodací adresu

v nástroji DKV COCKPIT. Budete tak mít k dispozici všechny

apod. Kontaktujte nás. Najdeme pro vás individuální řešení.

fakturační údaje ještě rychleji. Navíc vám tyto údaje můžeme na
přání poskytnout také ve formátu ASCII nebo CSV.

Jsme tu pro vás – 24 hodin denně
Pokud někdy nezastihnete vaši DKV kontaktní osobu, jsme vám k dispozici také mimo naši pracovní dobu, zejména v
případě nouze a při nehodách, nepřetržitě 24 hodin denně:
Naléhavé servisní dotazy, nouzový případ nebo nehoda

Zablokování DKV CARD

00800 - 365 24 365***
nebo +49 (0)221 - 8277 564

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Online:

*** V zahraničí mohou být příp. účtovány poplatky za roaming

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

Přejeme Vám šťastnou cestu. Po celé Evropě. Váš DKV Euro Service!
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

