Vprašalnik o bencinskih
črpalkah DKV
Vprašalnik lahko izpolnite prek računalnika in ga pošljete na elektronski naslov team.europa@dkv-euroservice.com.
Več informacij je na voljo tudi na portalu s kontaktnimi podatki na spletni strani www.dkv-euroservice.com
Naslov in opis lokacije
Ime naftne družbe

DKV-številka servisnega mesta (če jo imate)

Znamka na bencinski črpalki

Ime bencinske črpalke

ID-št. za DDV
Ulica/hišna številka
Poštna številka

Kraj

Država

Regija

Telefonska št.

Št. faksa

Elektronski naslov
Kontaktna oseba (ime in priimek)
Računalniško središče servisnega
mesta/ponudnika

Številka bencinske črpalke (naftne družbe)

Vrsta servisnega mesta
Bencinska črpalka na
avtocesti

Počivališče brez neposrednega
priključka na avtocesto

Geografski položaj (decimalke stopinj navedite na šest mest natančno)
Zemljepisna širina
(npr. 52,520817)
,

–
+

Bencinska črpalka ob cesti

 opolnoma avtomatski bencinski
P
servis brez osebja

Zemljepisna dolžina
(npr. 13,409425)

Informacije o servisnem mestu

,

–
+

Točenje goriva
Primerna za velika tovorna vozila

 imerna za srednje velika tovorna vozila
P
(≤ 7,5 t)

Primerna za osebna vozila

Dovoljena višina vozil najmanj 4 m

Avtomat za točenje goriva (dodatni ali nočni)

Avtomati za točenje goriva z velikim pretokom

Dizelsko gorivo (splošno)

Bencin (splošno)

Avtomat za točenje goriva AdBlue

Dizelsko gorivo za tovorna vozila

Bioetanol E85

AdBlue v ročkah

Biodizel

Utekočinjen naftni plin LPG

Biodizel mešanica

Stisnjen zemeljski plin CNG

Rdeči dizel (kurilno olje)

Utekočinjen zemeljski plin LNG

Goriva

Splošne informacije

Parkiranje

Restavracija / malice

Trgovina / prigrizki

Plačljivo parkirno mesto za tovorna vozila

Čiščenje kemičnih stranišč

Tuš

Odprto vsak dan, 24 h na dan

Električni priključek za vozila s hladilnikom

Plačljivo varovano parkirno mesto za
tovorna vozila (priložite potrdilo)
 Brezplačno parkirno mesto za tovorna vozila
(≥ 10 tov. voz.)

Pranje / čiščenje
Avtopralnica za tovorna vozila / avtobuse
Želeni termin priključitve DKV:

Avtopralnica za osebna vozila
Opombe (nadaljnje informacije in podatki o lokaciji)
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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

