Załącznik nr 1 do Umowy / Příloha č. 1 ke smlouvě

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH POJAZDÓW/ SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH VOZIDEL
do Umowy nr / ke smlouvě č.
L.p./
Poř.č.

Numer rejestracyjny
pojazdu/ SPZ vozidla

Kod urządzenia
pokładowego /
ID viaBOXu

Kraj/ Země

Klasa pojazdu/ Třída vozidla 1

Klasa emisji/
Emisní třída

Metalizowana przednia szyba/
Metalizované přední sklo
Tak/ Ano / Nie/Ne

Nr karty/ Č. tech. průkazu 2

1.
2.

3.
4.
5.

..................................................................................
Podpis Użytkownika lub osoby uprawnionej /
Podpis uživatele nebo oprávněné osoby

..................................................................................
Podpis osoby uprawnionej przez Spółkę /
Podpis osoby pověřené společností

13 - Pojazd lekki (LP), ŁMDMCP (łączna maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu) <= 3.5 t, MDMCP (maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu) <= 3.5 t/ Lehké vozidlo (LV), CMPHV (celková maximální
přípustná hmotnost vozidla) <= 3.5 t, MPHV (maximální přípustná hmotnost vozidla) <= 3.5 t
14 - Pojazd lekki ŁMDMCP > 3.5 t, MDMCP <= 3.5 t/ Lehké vozidlo CMPHV > 3.5 t, MPHV <= 3.5 t
30 - Autobus o ilości siedzeń większej niż 9 (włączając kierowcę)/ Autobus s počtem míst k sezení vyšším než 9 (včetně řidiče)
41 - Pojazd ciężki (CP), ŁMDMCP <12 t, MDMCP < 12 t, MDMCP > 3.5 t/ Těžké vozidlo (TV), CMPHV <12 t, MPHV < 12 t, MPHV > 3.5 t
42 - Pojazd ciężki, ŁMDMCP >=12 t, MDMCP < 12 t, MDMCP > 3.5 t/ Těžké vozidlo, CMPHV >=12 t, MPHV < 12 t, MPHV > 3.5 t
50 - Pojazd cięzki, ŁMDMCP >= 12 t, MDMCP >= 12 t/ Těžké vozidlo, CMPHV >= 12 t, MPHV >= 12 t
2
Stosuje się dla Kont z odroczoną płatnością z gwarancją firm flotowych lub w przypadku wyboru opcji automatycznego doładowania dla konta przedpłaconego za pomocą karty kredytowej lub flotowej/ Platí pro účty s prodlouženou
splatností se zárukou flotilních firem nebo v případě výběru možnosti automatického dobíjení předplaceného účtu prostřednictvím kreditní nebo flotilní tankovací karty.
1

Elektronický systém pro výběr mýtného viaTOLL
Více informací: www.viatoll.pl infolinka 800 101 101 (zdarma z pevné linky v Polsku),
+48 22 521 10 10 (volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí budou účtována)
info@viatoll.pl

Zde prosím uveďte, jakým způsobem si přejete obdržet svou palubní jednotku a přiložte tento dopis
k Vašim podepsaným podkladům.
Zákaznické číslo DKV:
Prosím zaškrtněte:
kurýrní službou (bezplatně, platí pro objednávku od 10 Boxů výše)
osobní odběr (bezplatně)

Důležité upozornění!
Všechny údaje uvedené v nápovědě pro vyplnění jsou bez záruky.
Věnujte prosím pozornost také Všeobecným obchodním podmínkám provozovatele mýtného, které najdete
na www.dkv-euroservice.com.
Zašlete nám prosím v originále podklady pro registraci včetně svého podpisu a firemního razítka na
adresu:
DKV EURO SERVICE s.r.o.
BB Centrum Alpha, Vyskočilova 1461/2a, CZ-140 00
Praha 4
Nezasílejte podklady přímo polskému provozovateli mýtného, neboť jinak nebudete moci být, registrován
jako zákazník DKV.

Nachbestellung Maut SK-CZ 10.2014

místo / datum

podpis / Firemní razítko

