Înregistrare pentru taxa de drum din Slovenia DarsGo
(Doar pentru vehicule cu greutatea totală admisă >3,5 t)
Fax: +49 (0)2102 5518-797 sau e-mail: info@dkv-euroservice.com

Informații client (vă rugăm să completați complet și lizibil)

Date de contact comandă

Număr client

Persoană de contact
prenume, nume

Firma

Telefon

Stradă, număr.

e-mail

Informații suplimentare
adresă (de ex., etaj)
Cod poștal,
localitate

Țara
Cod de TVA

Comandă
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este nevoie de câte un OBU (On Board Unit) pentru fiecare vehicul > 3,5 t. Fiecare OBU este asociat cu vehiculul respectiv!
Pentru fiecare vehicul, exploatatorul de taxă de drum sloven va percepe o taxă de activare de 10 €, incl. TVA.

Date cu privire la vehicul
Vă rugăm să completați complet și lizibil. Vă rugăm să atașați copii ale certificatelor de înmatriculare, precum și dovezi privind clasele Euro. Ca alternativă la
tabelul de mai jos puteți folosi și documentul Excel din anexă pentru introducerea datelor cu privire la vehicule.
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Seria DKV Card

Data expirării
DKV Card
llaa

Prepay/Postpay

Numărul de înmatriculare al
vehiculului

Clasă euro (V.9)

Naționalitatea (țara
de înmatriculare)

Numărul de axe al
capului tractor

Prin înregistrare mă oblig să respect la timp și integral reglementările Condițiilor comerciale generale ale DarsGo Systems și să folosesc sistemul electronic de taxă de
drum DarsGo conform Termenilor și condițiilor generale și să respect toate legile și prevederile Republicii Slovenia referitoare la utilizarea sistemului de taxă de drum
DarsGo.

..................................................
Data (zz/ll/aaaa)

......................................................................................................................................
Vă rugăm indicați numele semnatarului / semnatarilor cu majuscule
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Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)

..................................................................................................................................
semnătura autorizată a solicitantului
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