Karta serwisowa GO-Box
Należy odesłać faksem pod nr : +48 225 040646
E-Mail: info-vtpl@dkv-euroservice.com

Dane klienta (należy czytelnie wpisać wszystkie dane)

Adres wysyłkowy* (jeśli jest inny niż podany obok)

Numer klienta

Firma

Firma

Ulica, nr domu

Ulica, nr domu

Kod pocztowy,
miejscowość

Kod pocztowy,
miejscowość

Kraj

Kraj

Nie podawać adresów skrytek pocztowych!

Osoba do
kontaktu

*Z
 wracamy uwagę, że serwis Asfinag nie wysyła już Klientom urządzeń
GO-Box, tylko kod umożliwiający ich odebranie w punkcie dystrybucji.
Zwracamy uwagę, że używając kodu, nie przedkłada się DKV CARD.

Telefon
Faks
E-mail

Należy się upewnić, że że wprowadzone dane pojazdu są prawidłowe. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować naliczenie dodatkowych opłat
administracyjnych przez serwis Asfinag. Konieczne może być również ponowne dostosowanie urządzenia GO-Box. Należy załączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu i ewent. zaświadczenie o normie emisji spalin. Jeżeli dowód rejestracyjny pojazdu nie zawiera danych o normie EURO, niezbędne jest
załączenie dodatkowego zaświadczenia o klasie emisji spalin.

Zamówienia
		
		
Nr rejestracyjny pojazdu
Narodowość

Liczba osi (w przypadku ciągnika 		
siodłowego należy podać wyłącznie
Norma EURO
liczbę osi ciągnika)
Norma emisji spalin

Rodzaj pojazdu
Autobus

Samochód
ciężarowy





















Zalecamy: po otrzymaniu urządzenia GO-Box zanotować jego nr rozpoczynający się od C0400100. Przy więcej niż 5 pojazdach należy załączyć kolejną tabelę!

Zwroty
Numer urządzenia GO-Box
(tylko przy zwrocie – zaczynający się od C0400100)

Nr rejestracyjny pojazdu
(jeśli jest znany)

Powód zwrotu
(należy zaznaczyć krzyżykiem)

		

 Niepotrzebne

		

 Niepotrzebne

		

 Niepotrzebne

		

 Niepotrzebne

		

 Niepotrzebne
Przy zwrocie więcej niż 5 urządzeń należy załączyć kolejną tabelę wg powyższego wzoru! Niesprawne urządzenia GO BOX należy dostarczyć bezpośrednio do punktu dystrybucji GO.

Wskazówka: Należy pamiętać, że przetwarzanie niniejszej karty serwisowej możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zwrócenia fizycznych urządzeń lub po
przedłożeniu potwierdzenia dokonania zwrotu.

Zablokowanie / Utrata / Kradzież
Do pojazdu o numerze
rejestracyjnym (jeśli jest znany)
Numer urządzenia GO-Box
(jeśli jest znany)
Data utracenia /
Miejscowość/kraj utracenia
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Okoliczności utracenia (należy zaznaczyć krzyżykiem)

...........................................
data

 utrata

...................................................................................................................
nazwisko(-a) osoby składającej (osób składających) podpis(y) wpisać
drukowanymi literami

 kradzież

................................................................................................................
prawnie wiążący podpis wnioskodawcy(-ów)
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