Formular de comandă DKV

pentru DKV Viacard și Telepass (taxa de drum Italia)
Răspuns fax: +40 21 529 78 89
E-Mail: info-vtro@dkv-euroservice.com
Informații client (vă rugăm să completați complet și lizibil)

Adresa de livrare (în cazul în care diferă de adresa indicată lângă)

Număr client

Firma

Firma

Stradă, număr

Stradă, număr

Cod poștal, local.

Cod poștal, local.

Țara

Țara

Pers. de contact

Pers. de contact

Telefon

Telefon
Fax
E-Mail

A)		

COMANDĂ DKV VIACARD:

Prin prezenta solicit emiterea unui număr de ________________ bucăți.
La efectuarea primei comenzi vă rugăm să semnați și să expediați în original către DKV „Regulamentul DKV cu
privire la comandarea și utilizarea Viacard/DKV”!

B)		 COMANDĂ

TELEPASS:

Prin prezenta solicit emiterea unui număr de ________________ bucăți.
La efectuarea primei comenzi vă rugăm să semnați și să expediați în original către DKV „Regulamentul DKV cu
privire la comandarea și utilizarea dispozitivelor Telepass”!

Vă rugăm să completați toate câmpurile următorului formular pentru fiecare vehicul căruia i se va atribui un dispozitiv Telepass!
Nr.

Numărul de înmatriculare al
vehiculului

Țara înmatriculării
vehiculului

Clasă euro

Nr.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Numărul de înmatriculare al
vehiculului

Țara înmatriculării
vehiculului

Clasă euro

Bestellschein_DKV_VIA-TELE_IT_D_RO_VTRO_03.2017

Pentru mai mult de 10 autovehicule vă rugăm să utilizați o continuare a tabelului!
Pentru fiecare dispozitiv Telepass comandat trebuie să existe un DKV Viacard valabil. Prin prezenta autorizăm DKV să emită DKV Viacard-uri suplimentare
în caz de nevoie, astfel încât numărul de Viacard-uri ale firmei semnatare să corespundă numărului de dispozitive Telepass utilizate de firma semnatară.

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

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

..................................................................................................................................
Semnătura solicitantului
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