Заявка за DKV BOX REETS
Само за превозни средства със собствено тегло > 3,5 t

Отговор по факс № +49 (0)210 255 18 564

E-Mail: Partner_business@dkv-euroservice.com

Данни за клиента

Различен адрес на доставка

Номер на
клиента

Фирма

Фирма

Улица, номер

Данни за контакт Заявка

Добавяне на
адрес (напр. етаж)

Лице за контакт
(Собствено име,
фамилия)

Пощенски код,
населено място

Телефон

Държава
Моля да не се посочва адрес с пощенска кутия!

E-Mail

Заявка
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... Броя

(DKV BOX за тол такси в Австрия + Дания Йоресундски мост /
мост Големият Белт)

Данни на автомобила
При поръчки приложете копия на съответните свидетелства за регистрация на МПС, както и при необходимост документи за емисионните класове.

Excel Dokument
Като алтернатива на таблицата по-долу можете да въведете данните в Excel, като кликнете върху символа.

Регистрационен
номер на
транспортното
средство

Брой на

Националност

Има ли възможност за

Вид
осите (броя
прикачване на ремарке
транспортно
на осите само или полуремарке?
Евро клас
средство
Да
Не
(V.9)
Автобус/Камион на влекача)

Техническа
допустима
максимална
маса в кг (F.1)

Допустима
максимална маса,
определена от
компетентните
органи в кг (F.2)

Маса на
превозното
средство
в кг (G)

Дължина
(18)

Списък на преминаванията

Bestellung DKV BOX REETS - BG 02.2018 ohne

Допълнително към Вашата DKV фактура, ние Ви предоставяме на разпечатка на отделните трансакции (списък на преминаванията). По принцип
получавате Вашата фактура от DKV и списъка на преминаванията във формата, респ. във файловия формат, които сте избрали при заявката на
Вашата DKV CARD. За по-добри възможности за анализ и оценка, можете да получите списъка на преминаванията отделно в електронен формат
(моля отбележете с кръстче/посочете):
»	Форма на изпращане:

 Разпечатка на хартия

» Формат на файла:

 CSV

 По електронна поща ...................................................................................................................................................

 ASCII (.txt)      ASCII (.bz)

С тази заявка аз/ние получих/ме Правилата на DKV за възлагане и използване на телематични регистриращи уреди (DKV BOX бокс) и Общите търговски
условия на DKV и потвърждаваме тяхната валидност като съществени съставни части на тези търговски условия.

..................................................
Дата (dd/mm/yyyy)

......................................................................................................................................
Име (-на) на подписващото(-ите) лице(-а) - моля с печатни букви

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192
www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)

..................................................................................................................................
Правно-обвързващ(-и) подпис(-и) на заявителя(-ите)
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