GO-Box szervizlap
Válaszfax küldése: +36 131 79072
E-mail: info-rpu@dkv-euroservice.com

Ügyfél adatok (Kérjük, töltse ki teljesen és olvashatóan)

Szállítási cím* (ha eltér a megadott címtől)

Ügyfélszám

Cég

Cég

Utca / házszám

Utca / házszám

Irányítószám,
helység
Ország

Irányítószám,
helység
Ország

Kérjük, ne adjon meg postafiók címet!

Kapcsolattartó
* Kérjük, figyeljen arra, hogy a GO-Box-ot már nem küldjük el Önnek,
hanem az Asfinagtól kap egy kódot, mellyel átveheti az új GO-Box-ot
valamelyik értékesítési helyen. Kérjük figyeljen arra, hogy az átvételi kód
használata során nem kell a DKV CARD-ot bemutatni.

Telefon
Fax
E-mail

Kérjük, figyeljen arra, hogy helyesen adja meg a gépjármű adatait! Hibás adatok esetén további kezelési díjak merülhetnek fel, melyet felszámít az Asfinag.
Adott esetben szükségessé válik a GO-Box újbóli személyre szabása. Kérjük, mellékelje a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát és adott esetben a
környezetvédelmi besorolás igazolását. Ha az Euro-szabvány nincs feltüntetve a forgalmi engedélyben, akkor kérjük, csatoljon különálló igazolást a jármű
károsanyag-kibocsátási osztályáról.

Rendelés
		
Tengelyek száma (ha nyerges vontatóról		
		van szó, akkor kérjük, csak a vonójármű
Euro besorolási osztály
Gépjármű rendszáma
Ország
tengelyeinek számát adja meg)
Környezetvédelmi besorolási osztály

Gépjármű fajta
Busz

Tehergépjármű





















Javaslat: Kérjük, jegyezze meg miután megkapta a GO-Box-ot a C0400100 kezdődő GO-Box számot! 5-nél több gépjármű esetén kérjük, mellékeljen egy további táblázatot!

Visszaadás
GO-Box szám
(csak visszaadásnál – a C0400100 számmal kezdődő kód)

Gépjármű rendszáma
(amennyiben ismert)

Visszaadás oka
(Kérjük x-elje be!)

		

 Nem kell

		

 Nem kell

		

 Nem kell

		

 Nem kell

		

 Nem kell
5-nél több készülék visszaadása esetén kérjük, csatoljon egy, a fenti táblázathoz hasonló mellékletet!
Kérjük, hogy a hibás GO BOX készülékeket közvetlenül a GO értékesítési pontokon adja le.

Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szervizlap csak a fizikai Boxok visszaadásával ill. a visszaadás igazolásával kapcsolatban kerül feldolgozásra.

Letiltás / Elvesztés / Lopás
Gépjármű rendszáma
(amennyiben ismert)
GO-Box szám
(amennyiben ismert)
Elvesztés dátuma /
Elvesztés helye / országa
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Elvesztés körülményei (Kérjük x-elje be!)

...........................................
Dátum

 elveszett

 ellopták

...................................................................................................................
Az aláíró(k) nevét kérjük nyomtatott betűvel megadni!

................................................................................................................
A kérelmező(k) cégszerű aláírása
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