Comanda pentru aparatul de bord/DKV BOX REETS
Doar pentru vehicule cu greutate totală admisă >3,5 t

A se trimite la nr. de fax: +40 (0)215 29 78 89

E-mail: info-vtro@dkv-euroservice.com

Datele clientulu

Adresă de livrare diferită

Numărul de client

Firma

Firma

Strada, nr.

Pers. de contact
(Prenume, Nume)

Informații suplimentare adresă
(de ex., etaj)
Cod poştal,
localitatea

Telefon

Ţara

Datele de contact

Vă rugăm să nu indicaţi o adresă de Căsuţă Poştală!

E-Mail

Comanda
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... buc

(DKV BOX pentru taxa de drum Austria + podurile
Oresund/Storebaltbrucke din Danemarca)

Date cu privire la vehicul
În cazul primelor comenzi vă rugăm să adăugaţi copii ale certificatelor de înmatriculare respective precum şi dovezi ale claselor de emisii.

Document Excel
Ca alternativă la tabelul de mai jos, prin clic pe simbol puteți introduce datele în Excel.

Numărul de înmatriculare al
autovehiculului

Tipul de
vehicul
Naţiona- Autobuz/
Autocamion
litate

Numărul de osii
(într-un tractor:
numai numărul de
osiitractorul)

Există posibilitatea
pentru o remorcă
sau semiremorcă?
da
nu

Clasa EUR
(V.9)

Masa totala
max. autorizata Masa totala
tehnic
max. autorizata Masa proprie
in kg (F.1)
(F.2)
in kg (G)

Lungime (18)

Lista de pasaje

Bestellung DKV BOX REETS - RO 02.2018 ohne

În plus față de factura dumneavoastră de client DKV, vă punem la dispoziție rapoartele individuale cu privire le tranzacțiile cu taxă de drum (lista de pasaje).
În principiu, vi se transmite factura DKV și lista de pasaje în forma, respectiv formatul electronic ales de dumneavoastră în momentul completării cererii pentru
DKV CARD. Pentru o utilizare mai bună, vi se poate transmite lista de pasaje separat, într-un format electronic (vă rugăm selectați/specificați):
»	Modul de transmitere:

 prin EDI

 prin E-mail .................................................................................................................................................................................................

» Format fișier:

 CSV

 ASCII (.txt)       ASCII (.bz)

Cu acest formular de comandă am primit directivele DKV pentru solicitarea şi utilizarea dispozitivelor de înregistrare telematice (DKV BOX) şi condiţiile de garanţie
generale ale DKV şi recunoaşteţi valabilitatea ca şi componente esențiale ale acestui raport contractual.

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

......................................................................................................................................
Numele subsemnaţilor/-tului, vă rugăm în litere de tipar
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