Formular service GO-BOX
Răspuns fax: +40 215 297889
E-mail: info-vtro@dkv-euroservice.com

Informații client (vă rugăm să completați complet și lizibil)

Adresă livrare* (în cazul în care diferă de adresa de alături)

Număr client

Firma

Firma

Stradă, număr.

Stradă, număr.

Cod poștal,
localitate

Cod poștal,
localitate

Țara

Țara

Vă rugăm să nu indicați o adresă care constă doar în codul poștal!

Reprezentant
*V
 ă rugăm să aveți în vedere că GO-Box nu vă va mai fi expediat, ci veți
primi de la Asfi nag un cod de ridicare cu care puteți ridica noul GO-Box
de la birourile de vânzări. La utilizarea unui cod de ridicare vă rugăm să
aveți grijă să nu se folosească un DKV CARD.

Telefon
Fax
E-mail

Atenție, aveți grijă ca datele cu privire la vehicul să fie corect indicate. Prin indicarea unor informații greșite pot fi generate costuri suplimentare de procesare
care pot fi solicitate de Asfi nag. Este posibil să fie nevoie de o nouă personalizare a GO-BOX. Vă rugăm să atașați copia documentelor de înregistrare a
vehiculului și, dacă este cazul, o dovadă a clasei de emisii. În cazul în care norma Euro nu este specificată pe certificatul de înmatriculare al vehiculului,
vă rugăm să anexați o dovadă adițională referitoare la clasa de poluare.

Comenzi
		
Număr de înmatriculare		
vehicul
Naționalitatea

Număr axe (dacă este vorba de		
Tipul vehiculului
Pentru un cap tractor indicați doar
Clasa EURO		
numărul de axe al capului tractor)
Clasă noxe
Autobuz

Autovehicul
transport marfă





















Recomandare: Vă rugăm să vă notați numărul GO-BOX, care începe cu C0400100, după primirea GO-BOX. Pentru mai mult de 5 autovehicule vă rugăm să utilizați o continuare a tabelului!

Restituiri
Numărul GO-BOX
(doar în caz de returnare – începe cu C0400100)

Număr de înmatriculare al vehicul
(dacă este cunoscut)

Motivul returnării
(vă rugăm să bifați)

		

 Nu mai este necesar

		

 Nu mai este necesar

		

 Nu mai este necesar

		

 Nu mai este necesar

		

 Nu mai este necesar

În caz de returnare a mai mult de 5 dispozitive vă rugăm să atașați anexa la tabelul de mai sus! Vă rugăm să predați dispozitivele GO BOX defecte la punctele de distribuție GO.

Instrucțiuni: Vă rugăm să aveți în vedere că foaia de service poate fi procesată doar pentru returnarea box-urilor fizice, respectiv a unui document de restituire.

Blocare / pierdere / furt
Pentru numărul de înmatriculare
al vehiculului (dacă este cunoscut)
Numărul GO-Box
(dacă este cunoscut)
Data pierderii /
locul / țara pierderii
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Împrejurările pierderii (vă rugăm să bifați)

...........................................
Data

 pierdut

 furat

...................................................................................................................
Vă rugăm indicați numele semnatarului / semnatarilor cu majuscule

................................................................................................................
semnătura persoanei care formulează cererea

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

