Objednávka DKV BOX REETS
Pouze pro vozidla s celkovou přípustnou hmotností > 3,5 t

Odpověď faxem: +420 (0)221 990 191

E-Mail: info-vtcz@dkv-euroservice.com

Údaje o zákazníkovi

Odlišná dodací adresa

Zákaznické číslo

Firma

Firma

Ulice, č. domu.

Kontaktními údaji

Doplnění adresy
(např. patro)

Kontaktní osoba
(Jméno, příjmení)

PSČ, město

Telefon

Země
Neuvádějte, prosím, P. O. BOX!

E-Mail

Objednávka
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... kusů.

(DKV BOX pro mýtné v Rakousku + Dánsko – mosty
Oresund / Storebalt)

Údaje o vozidle
K objednávkám prosím přiložte kopie příslušných technických průkazů vozidel a příp. doklady o emisních třídách.

Dokument Excel
Alternativně k níže uvedené tabulce můžete kliknutím na symbol zadat data v Excelu.

SPZ vozidla

Státní
příslušnost

Druh vozidla
Autobus/
Nákladní
vozidlo

Počet náprav (jedná-li se
o soupravu s návěsem, Je zde možnost pro
uveďte, prosím, pouze přívěs nebo návěs?
počet náprav tahače)
Ano
Ne

Euro Klasse
(V.9)

Technicky celková přípustná
hmotnost
v kg (F.1)

Celková
povolená
hmotnost v kg
(F.2)

Provozní
hmotnost
v kg (G)

Délka (18)

Výkaz průjezdů

Bestellung DKV BOX REETS - CZ 02.2018 ohne

Spolu s Vaší zákaznickou fakturou DKV Vám poskytneme výkaz jednotlivých průjezdů k Vašim transakcím mýtného (výkaz průjezdů).
V zásadě obdržíte Vaši zákaznickou fakturu DKV a výkaz průjezdů v takové podobě resp. formátu souboru, který jste si vybrali při podání žádosti o DKV CARD.
Pro lepší možnost vyhodnocení Vám můžeme poskytnout výkaz průjezdů zvlášt v elektronické podobě (zatrhněte/zadejte prosím):
»	Forma přenosu dat:  Vytištěn na papíře

 Dálkovým přenosem nebo emailem ..........................................................................................................................................

»	Formát souboru:

 ASCII (.txt)      ASCII (.bz)

 CSV		

S touto objednávkou jsem obdržel / jsme obdrželi směrnice společnosti DKV pro vyžádání a používání telematických záznamových zařízení (DKV BOX) a Všeobecné
obchodní podmínky společnosti DKV a tímto uznávám/e jejich platnost jako nedílných součástí tohoto smluvního poměru.

..................................................		
.....................................................................................................................................
Datum (dd/mm/yyyy)
Jméno(a) podepsané osoby/podepsaných osob, prosím, tiskacími písmeny
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