Geriausia iš geriausių: Kuro ir paslaugų
kortelė Nr. 1 Europoje.

Kokybiškas aptarnavimas kelyje
DKV CARD – tai Jūsų bilietas į plačiausią transporto paslaugų teikimo tinklą, su daugiau nei 60 000 kortelę
aptarnaujančių vietų daugiau nei 40-yje šalių. Tik su DKV CARD galėsite patogiai ir saugiai naudotis daugeliu jos
teikiamų privalumų ir atsiskaityti už visas su transportu susijusias paslaugas be grynųjų pinigų. Be to, DKV Euro
Service siūlo daugybę pažangių paslaugų, pvz., DKV TOLL, DKV REFUND ir dar daug kitų.

Apie DKV CARD detaliau
DKV Euro Service taip pat siūlo įvairias galimybes individualizuoti savo DKV CARD, o kuro ir paslaugų kortelės
siūlomą produktų paketą pritaikyti pagal savo poreikius. Tai ne tik padės suteiktas paslaugas priskirti konkrečioms
transporto priemonėms, bet ir sumažins Jūsų administracines išlaidas. Visos patirtos išlaidos pateikiamos vienoje
sąskaitoje – efektyvu ir skaidru.
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Apie 120 000 patenkintų klientų pasitiki DKV CARD.
Tobulai pritaikyta Jums
Iš DKV CARD siūlomų paslaugų nesunkiai išsirinksite kuro ir paslaugų kortelės siūlomą produktų paketą. Pasinaudokite
visomis DKV paslaugomis arba apsiribokite galimybe pilti kurą, keisti tepalus ir apmokėti kelių rinkliavas bei tunelius.
Paslaugų lygis (apribojimo kodas 30)

Paslaugų lygis (apribojimo kodas 90)
Plovimas, priedai, kitos paslaugos*
Keltai, kombinuotas transportas
DKV ASSIST**

Kelių mokestis, tunelių, gatvių naudojimas

Kelių mokestis, tunelių, gatvių naudojimas

Kuras ir tepalai

Kuras ir tepalai

Dyzelinas

Dyzelinas

*	Transporto priemonių nuoma, padangų keitimas, transporto palyda, BKrFQG mokymai, elektroninis vairuotojo pažymėjimo
patikrinimas
** taip pat pagalbos kelyje paslaugos, gelbėjimo darbai, nutempimas, remontas

Kortelės apsauga ir atsiskaitymų paslauga
DKV Euro Service siūloma apsaugos priemonių įvairovė sumažins manipuliacijos kuro kortele tikimybę, pagerins
suteiktų paslaugų kontrolę ir padės suteiktas paslaugas priskirti konkrečioms transporto priemonėms.
Kortelės apsauga PIN kodu
Mums svarbus Jūsų saugumas: Keturženklis asmeninis
identifikacinis kodas ( DKV PIN kodas) užtikrina

DKV COCKPIT / DKV MAPS
Papildomas užsakymas, išsiregistravimas ar duomenų
keitimas – su DKV COCKPIT galėsite bet kuriuo metu

maksimalią Jūsų DKV CARD naudojimo apsaugą. Jei

tvarkyti savo kortelės ir kitus duomenis. DKV MAPS padės

netenkina sistemos sugeneruotas PIN kodas, kaip alternatyvą

suplanuoti maršrutus ir informuos apie palankias vietines dyzelinio

galima išsirinkti pageidaujamą arba alternatyvų PIN kodą.

kuro kainas.

Limitai ir apribojimai

DKV eREPORTING

Su DKV CARD galite nustatyti įvairius limitus ir paslaugų
lygius. Tokiu būdu konkrečiai kortelei bus galima

Paprasta, individualu ir saugu: Analizavimo įrankis
„DKV eREPORTING“ kartu su įvairiomis funkcijomis siūlo

nustatyti, pvz., dienos limitą. Ši paslauga leis ne tik kontroliuoti

optimalią, su DKV kortele atliktų finansinių operacijų

savo išlaidas, bet ir iki minimumo sumažinti piktnaudžiavimo

kontrolę. Su šia paslauga visada gausite individualią ir aktualią

kortele riziką.

informaciją apie visas su DKV CARD atliktas finansines operacijas.

Pristatymo būdai

DKV INVOICE SERVICE

Galite konfigūruoti DKV CARD pagal Jūsų poreikius ir

Jums, kaip DKV klientui, visi sąskaitos duomenys bus

suderinti kortelės pristatymą: pvz.: greituoju paštu arba

siunčiami iš anksto nemokamai el. paštu PDF formatu

pristatymas kitu adresu. Nedvejodami kreipkitės. Rasime Jums

arba įkelti DKV COCKPIT. Tokiu būdu visi sąskaitų duomenys taps

tinkantį sprendimą.

pasiekiami dar greičiau. Jūsų pageidavimu, šie duomenys gali būti
papildomai pateikti kaip ASCII arba CSV.

Mes Jūsų paslaugoms – visą parą
Jeigu nepavyktų susisiekti su asmeniniu DKV konsultantu, kreipkitės į mus visą parą, ypatingai nelaimės arba
gedimo atveju.
Skubios aptarnavimo užklausos, nelaimė arba gedimas

Blokuoti DKV CARD

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

Telefonas: +49 221 82779697
Faksas:
+49 221 82773082
El. paštas: cardstop@dkv-euroservice.com
Internetinė svetainė: www.dkv-euroservice.com/dkv-card-blokavimas

*** Užsienyje gali būti taikomi mokesčiai.
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