DKV BOX REETS (aparato) užsakymas
Tinka tik automobiliams, kurių leistinoji pilnutinė masė > 3.5 t.

Atsakymas faksu: +370 (0)521 913 11

El. Paštas: info-vtbt@dkv-euroservice.com

Kliento duomenys

Pašto adresas, jei skiriasi

Kliento numeris

Firma

Firma

Gatvė, namo Nr.

Kontaktiniai duomenys

Papildoma informacija (Pvz: aukštas)

Kontaktinis asmuo
(Vardas, pavardė)

Pašto indeksas,
Vietovė

Tel.

Šalis
Nenurodykite pašto dėžutės!

El. Paštas

Užsakymas
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... Vnt

(DKV BOX Austrijos kelių mokesčiams + Danijos
Oresund / Storebalt tiltai)

Transporto priemonės duomenys
Užsakant pridėkite kiekvienos transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją ir teršalų emisijos klasę patvirtinantį dokumentą.

Dokumentas „Excel“ formatu
Pasirinktinai duomenis galite suvesti ne tik žemiau esančioje lentelėje, tačiau ir „Excel“ programoje, tam reikia spustelėti simbolį.

Transporto priemonės
registracijos numeris

Šalis

Transporto
priemonės tipas
Autobusas/
Krovininis automobilis

Ašių skaičius (jei tai
balninis vilkikas,
prašome pateikti tik
paties vilkiko ašių
skaičių)

Ar yra galimybė
prikabinti priekabą
arba puspriekabę?
Talp
Ne

Euro taršos
klasė (V.9)

Leidžiama
maksimali
masė kg (F.1)

Leidžiama
bendra
masė kg (F.2)

Masė be
krovinio
kg (G)

Ilgis (18)

Pravažiavimų sąrašas
Papildomai prie Jūsų DKV kliento sąskaitos parengiame Jums ir pažymą apie atskirus važiavimus ir kelių mokesčio mokėjimus (pravažiavimų sąrašą).
DKV sąskaitą ir pravažiavimų sąrašą parengiame tokia forma ar failo formatu, kokį nurodėte pateikdami paraišką dėl kortelės DKV CARD.
Kad turėtumėte didesnes duomenų apdorojimo galimybes, papildomai galite gauti pravažiavimų sąrašą elektroninių formatu (pažymėkite/nurodykite):
»	Siuntimo būdas:

 nuotoliniu duomenų perdavimo tinklu (pvz., per modemą, ISDN ir t. t.)

Bestellung DKV BOX REETS - LT 02.2018 ohne

»	Dokumento formatas:  CSV		

 ASCII (.txt)

 El. Paštas .......................................................................................

 ASCII (.bz)

Šiuo užsakymu tvirtinu/tvirtiname, jog esu/esame susipažinęs/susipažinę su DKV telematinės registracijos prietaisų (DKV Box) užsakymo ir naudojimosi taisyklėmis
bei bendrosiomis sutarties sąlygomis ir pripažįstu/pripažįstame jų galiojimą kaip svarbią šios sutarties dalį.

..................................................
Data (dd/mm/yyyy)

......................................................................................................................................
Pasirašiusiojo (-ųjų) pavardė (-s), spausdintinėmis raidėmis

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)

..................................................................................................................................
Užsakovo (-ų), turinčio (-ių) juridinę galią parašas

USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

