Teikiamų paslaugų lapas GO-Box
Fakso atsakiklis: +370 521 91313
El. paštas: info-vtbt@dkv-euroservice.com

Kliento duomenys (užpildyti išsamiai ir suprantamai)

Pristatymo adresas* (jei nesutampa su nurodytu adresu)

Kliento numeris

Įmonė

Įmonė

Gatvė /
namo Nr.
Pašto kodas,
vietovė
Šalis

Gatvė /
namo Nr.
Pašto kodas,
vietovė
Šalis

Nenurodyti pašto dėžutės adreso!

Kontaktinis
asmuo
Telefonas

* Atkreipkite dėmesį, kad GO-Box Jums daugiau siunčiamas nebus.
Asfinag jums suteiks kodą, su kuriuo naująjį GO-Box galėsite atsiimti
pardavimo vietoje. Naudodami kodą, nesupainiokite jo su DKV CARD.

Faks.
El. paštas

Įsitikinkite, kad nurodyti transporto priemonės duomenys yra teisingi. Nurodžius klaidingus duomenis, atsirastų Asfinag renkamas papildomas mokestis už
duomenų apdorojimą. Gali reikėti pakartotino GO-Box personalizavimo. Visada pridėkite transporto priemonės registravimo liudijimo kopiją ir, jei reikia,
Emisijos klasę įrodantį dokumentą. Jeigu transporto priemonės registracijos liudijime nėra nurodyta EURO klasė, papildomai pridėkite emisijos klasę
įrodantį sertifikatą.

Užsakymai
		
Transporto priemonės		
valst. Nr.
Tautybę

Ašių skaičius (jei tai liečia 		
automobilvežį, nurodyti tik
Euro emisijos klasę
Balninio vilkiko ašių skaičių)
Emisijos klasę

Transporto priemonės tipą
Autobusas

Sunkvežimis





















Patarimas: Įsigijus GO-Box, pasižymėkite savo GO-Box nr., kuris prasideda – C0400100. Jeigu yra daugiau nei 5 transporto priemonės, prašome tęsti lentelės pildymą!

Grąžinimai
GO-Box numeris
(Tik grąžinimo atveju – pradedant C0400100)

Transporto priemonės valst. Nr.
(jei žinoma)

Grąžinimo priežastis
(būtina pažymėti)

		

 Nebūtina

		

 Nebūtina

		

 Nebūtina

		

 Nebūtina

		

 Nebūtina
Grąžinant daugiau nei 5 prietaisus, prašome pridėti analogiškus viršutinėje lentelėje nurodytiems, priedus! Sugedusius GO BOX galite grąžinti GO pardavimo vietoje.

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad šis paslaugų lapas bus apdorojamas tik grąžinant fizinius aparatus,arba pateikus grąžinimo įrodymą.

Blokavimas / Praradimas / Vagystė
Transporto priemonės
identifikavimui (jei žinoma)
GO-Box numeris (jei žinomas)
Praradimo data /
Praradimo vieta / šalis
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Praradimo aplinkybės (būtina pažymėti)

...........................................
Data

 pamesta

 pavogta

...................................................................................................................
Pasirašiusio asmens pavardė (-ės) didžiosiomis raidėmis

................................................................................................................
Teisiškai privalomas paraiškos teikėjo (-os) parašas.
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