ŽÁDOST EMISNÍ TŘÍDY EURO (Formulář 1A)
ŽÁDOST O ADAPTACI a/nebo VYDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ DARS d.d.* PRO PLATBU MÝTNÉHO VZHLEDEM K EMISNÍM TŘÍDÁM EURO**
pro motorová vozidla, jejichž nejvyšší povolená hmotnost přesahuje 3,5 t

Údaje o plátci mýtného:
(Všechny kolonky je nutné vyplnit)

Název firmy / jméno a příjmení uživatele:
Adresa:
PSČ a pošta:

Stát:

Plátce DPH:

- ANO

- NE

IČO:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Fax:

CHCEME ADAPTACI ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ
Vlastníme elektronická média DARS d.d. pro bezhotovostní platbu mýtného v Republice Slovinsko, jejichž seznam podle druhů médií a jejich sériových čísel
(pro ABC a DK) a identifikačních čísel (pro ABC) je uveden v příloze P-1. Pro každé z nich je stanovena registrační značka vozidla a emisní třída EURO tohoto
vozidla, pro které se bude do budoucna používat bezhotovostní platba mýtného vzhledem k emisní třídě EURO.

OBJEDNÁVÁME NOVÁ ELEKTRONICKÁ MÉDIA
Pro naše vozidla uvedená v příloze P-1 s registrační značkou, číslem osvědčení o registraci vozidla a emisní třídou EURO objednáváme nová elektronická
média (ABC a/nebo DK), jak jsou pro jednotlivá vozidla stanovena v této příloze.
Podmínky pro získání DARS karty nebo elektronické tabulky ABC (použité) jsou stanoveny v platném Ceníku mýtného za užívání zpoplatněných silnic.
Platební elektronická média označte v pátém sloupci přílohy P-1 tak, že k označení elektronického média přidáte písmeno P (ABC-P, DK-P). Karty DK, které
budete používat jako platební médium a uzavřete na ně předem smlouvu s DARS d.d. o odložené úhradě mýtného nebo je při převzetí propojíte s platnou
platební kartou, budou přiděleny zdarma, respektive bez vloženého kreditu.

MÍSTO PŘEVZETÍ
Objednaná elektronická média z přílohy P-1 převezmeme:
( - odpovídající označte)

osobně v DARS, d.d., v Zákaznickém centru mýtného, Lublaň, Grič 54 (CUC, dálniční stanice údržby Lublaň, exit Lj-Brdo)
prostřednictvím expresní pošty _________________________________ (zadejte poskytovatele expresní pošty; poštovné hradí příjemce)
na stanici mýtného _____________________ ve směru ______________________.
(Napište, na které stanici mýtného a ve kterém směru chcete média převzít)

Poplatek za elektronická média z přílohy P-1 a nabitý kredit pro ně uhradíme:
( - odpovídající označte)

zálohovou fakturou
hotově nebo platební kartou (pouze při osobním převzetí v CUC)
dle smlouvy o odložené úhradě mýtného; č. Smlouvy: ____________________

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI (Originály dokumentů vrátíme zasilateli)
( - označte přílohy k žádosti)

Seznam vozidel a elektronických médií (příloha P-1)
Fotokopie osvědčení o registraci (pro vozidla registrovaná v zahraničí)
Fotokopie dokumentu o shodě (výroby) nebo CEMT povolení nebo
Fotokopie dokumentu o shodě (výroby) nebo potvrzení o technické kontrole vozidla dle CEMT rezoluce
Prohlašujeme, že jsou veškeré informace v žádosti a v přílohách přesné a že jsme seznámeni s Aktem obecné působnosti o výběru mýtného a návodem k
použití elektronických médií DARS d.d.. V případě chybných informací k adaptaci nebo vydání elektronických médií k úhradě mýtného vzhledem k emisní
třídě EURO nebo použití těchto médií v rozporu s aktem obecné působnosti se zavazujeme, že mýtné za všechny realizované průjezdy po mýtních silnicích
ve Slovinské republice uhrazené v nedostatečné míře uhradíme na základě faktury DARS d.d..
DARS d.d. se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů od přijetí kompletní žádosti s přílohami umožní platbu mýtného elektronickými médii a pro vozidla, která jsou předmět této
žádosti. Použití elektronického média pro platbu mýtného vzhledem k emisní třídě EURO bude umožněno po přijaté emailu DARS d.d., že jsou údaje o vozidle zadány do
elektronického systému odečtu mýtného. Tyto údaje se automaticky zapíší na elektronické médium při prvním průjezdu vozidla tzv. kombinovaným pruhem přes stanici mýtného,
označeným
.

Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů.

V______________________dne____________
*
**

____________________________________
Razítko a podpis žadatele:

elektronická tabulka ABC (ABC) a DARS karta/DARS karta Transporter (DK)
emisní třídy: E4 zahrnuje vozidla emisní třídy EURO IV; E5 zahrnuje vozidla emisní třídy EURO E5, E6 zahrnuje EURO EEV a EURO VI

V případě jakýchkoliv dotazů respektive nejasností v souvislosti s placením mýtného na silnicích s mýtným provozovatele volejte Zákaznické centrum
mýtného (CUC) na telefonním čísle 080 15 03 nebo +386 (01) 518 8 350, e-mail: cuc@dars.si, www.dars.si

P-1: příloha k žádosti o adaptaci a/nebo vydání elektronických médií DARS d.d.
Seznam vozidel, jejichž nejvyšší povolená hmotnost přesahuje 3,5 t, za která chceme platit mýtné vzhledem k emisní třídě EURO
Zapište pro média, se kterými již disponujete
(1)

(2)

(3)

(4)***

(5)*

(6)

(7)

(8)**

Registrační značka
vozidla

Číslo osvědčení o
registraci vozidla

Třída mýtného vozidla
(R3 nebo R4)

Třída EURO vozidla (EURO IV,
EURO V, EURO EEV, EURO VI)

Typ média pro vozidlo
(ABC a/nebo DK)

Sériové číslo el. média

Identifikační číslo ABC
tabulky

Chceme objednat kredit
(EUR)

(5)* Označte, které elektronické médium chcete používat k placení mýtného vzhledem k emisní třídě EURO pro určité vozidlo, respektive ho chcete převzít (elektronickou tabulku ABC a/nebo kartu DK). Na jedno vozidlo může být vázáno jedno nebo dvě různá
elektronická média (jednu ABC tabulku a/nebo jednu DK). Platební elektronická média označte v pátém sloupci přílohy P-1 takovým způsobem, že k označení elektronického média přidáte písmeno P (ABC-P, DK-P).
(8)** Označte, pokud chcete převzít médium s již nabitým kreditem, který předem uhradíte zálohovou fakturou, výše dobitého kreditu je pro tabulky ABC libovolná.
(4)*** Uveďte přesnou třídu emisií EURO, která klasifikuje Vaše vozidlo.

Příklady vyplnění tabulky:
Jedno médium na vozidlo (ABC nebo DK)
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
nebo

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
CC-12345

00123546
/

400 EUR
400 EUR

R4
R4

E5
E5

ABC
DK

nechejte prázdné
CC-12345

nechejte prázdné
/

400 EUR
50 EUR

Obě média na vozidlo (ABC/objednáváme nové/ a DK)
KP 00-XYZ
KP 00-XYZ

P-1234567
P-1234567

Pro skupinu vozidel, ve které vlečné vozidlo s nebo bez přívěsu přechází z R3 do R4 a obráceně, doporučujeme, aby byla kromě elektronické tabulky ABC pro třídu mýtného, v níž je realizována většina jízd, vydána i karta DK, s níž je možno platit přejezdy v jiné třídě
mýtného, než která je zapsána na elektronické tabulce ABC.
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
R3

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
nechejte prázdné

00123546
/

400 EUR
100 EUR

