Servisní list – GO-Box
Faxová odpověď: +42 221 990 191
E-mail: info-vtcz@dkv-euroservice.com

Údaje o zákazníkovi (Vyplňte kompletně a čitelně)

Dodací adresa* (pokud se liší od adresy uvedené vedle)

Zákaznické číslo

Firma

Firma

Ulice,
číslo popisné
PSČ, obec

Ulice,
číslo popisné
PSČ, obec

Stát

Stát

Neuvádějte adresu poštovní schránky!

Kontaktní osoba
*M
 ějte na paměti, že GO-Box Vám již nebude zaslán, ale že od společnosti
Asfinag obdržíte kód pro vyzvednutí, se kterým si svůj nový GO-Box
vyzvednete na některém distribučním místě. Při použití kódu pro
vyzvednutí mějte na paměti, že se nepředkládá DKV CARD

Telefon
Fax
E-mail

Dávejte pozor, aby byly uvedeny správné údaje o vozidle. V důsledku nesprávných údajů mohou vznikat další poplatky za zpracování, které bude vybírat
společnost Asfinag. Příp. bude nutná nová personalizace GO-Boxu. Přiložte kopii technického průkazu a příp. doklad o emisní třídě. Pokud by emisní
norma Euro nebyla uvedena v technickém průkazu motorového vozidla, přiložte, prosím, dodatečný doklad o emisní třídě.

Objednávky
		
		
SPZ vozidla
Národnost

Počet náprav (pokud se jedná o 		
tahač návěsů, uveďte pouze
Třída EURO
počet náprav tahače)
Třída škodlivin

Druh vozidla
Autobus

Nákladní vozidla





















Doporučení: Po obdržení svého GO-Boxu si poznamenejte číslo GO-Boxu, které začíná kombinací C0400100. Pokud máte více než 5 vozidel, přiložte další tabulku s pokračováním!

Vrácení
Číslo GO-Boxu
(pouze při vrácení – začíná kombinací C0400100)

SPZ vozidla
(je-li známa)

Důvod vrácení
(zaškrtněte)

		

 Není potřeba

		

 Není potřeba

		

 Není potřeba

		

 Není potřeba

		

 Není potřeba
V případě vracení více než 5 přístrojů přiložte přílohu podle tabulky výše! Vadné GO-Boxy odevzdejte přímo na distribučním místě GO.

Upozornění: Nezapomeňte, že tento servisní list lze zpracovat pouze ve spojení s vrácením fyzického boxu, resp. s předložením dokladu o vrácení.

Zablokování / ztráta / krádež
Pro SPZ vozidla (je-li známa)
Číslo GO-Boxu (je-li známo)
Datum / místo / země ztráty
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Okolnosti ztráty (zaškrtněte)

...........................................
Datum

 ztraceno

 ukradeno

...................................................................................................................
Jméno (jména) podepisujícího(podepisujících) tiskacím písmem

................................................................................................................
Právoplatný podpis žadatelů/žadatele
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