EURO KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI KÉRVÉNY (1A Űrlap)
DARS Rt. * ELEKTRONIKUS KÁRTYA KIADÁSÁT és/vagy ÁTALAKÍTÁSÁT IGÉNYLŐ BEADVÁNY AZ EURO** KIBOCSÁTÁSI OSZTÁLYOK SZERINTI
BESOROLÁS ALAPJÁN Azon gépjárművek számára, amelyek legnagyobb megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát

Autópályadíj-köteles adatai:
(Kötelező minden mező kitöltése)

Vállalat megnevezése / felhasználó neve és vezetékneve:
Cím:
Irányítószám, helyiség:
Adóköteles:

- IGEN

Ország:
- NEM

Adószám:

Kapcsolattartó személy:

E-mail cím:

Telefonszám:

Fax:

KÉRJÜK AZ ELEKTRONIKUS KÁRTYÁK ÁTALAKÍTÁSÁT
A P-1-es mellékletben fel vannak jegyezve azok a Szlovén Köztársaság autópályadíj befizetését szolgáló DARS Rt. elektronikus fizetőkártyák, azok sorrendje és
sorszáma (az ABC és DK kártyák egyaránt) és azok azonosító számai (az ABC kártyák számára). Mindegyik kártya részére meg vannak határozva a gépjárművek
rendszámai és azok EURO kibocsátási osztályai, amelyek alapján a továbbiakban szeretnénk az EURO kibocsátási osztályozás szerinti elektronikus
autópályadíjazási rendszert használni.

ÚJ ELEKTRONIKUS KÁRTYÁKAT RENDELÜNK
A P-1-es mellékletben rendszámmal, a forgalmi engedély számával és az EURO kibocsátási osztállyal jelölt gépjárműveink számára új elektronikus kártyákat
(ABC és/vagy DK) rendelünk, amint az az említett mellékletben jelölve van.
A DARS kártya vagy elektronikus ABC lemezek (használt) beszerzésének feltételei megfelelnek az érvényben levő díjköteles utak használatára vonatkozó
tarifákkal.
Az utófizetéses elektronikus kártyákat jelölje meg a P-1. számú melléklet 5. oszlopában úgy, hogy az elektronikus kártya jelzéséhez hozzáír egy P betűt (ABC-P,
DK-P). A DK Kártyát - amely a DARS d.d. céggel előzetesen kötött szerződés alapján utólagos díjfizetésre használható, vagy amelyet átvételekor összekapcsol
érvényes fizetési kártyájával - ingyenesen illetve rátöltött összeg nélkül kapja meg.

KÉZHEZVÉTEL HELYE
A P-1-es mellékletben megrendelt elektronikus kártyákat a megjelölt helyen vennénk át:
( - jelölje megfelelően)

személyesen a DARS Rt. Felhasználói Központjában, Ljubljana, Grič 54 (CUC, Autópálya-mérnökségi bázis Ljubljana)
___________________________________ gyorspostával (nevezze meg a gyorspostai szolgáltatót; a postaköltséget a címzett fizeti)
A ____________________ fizetőállomáson _____________________ irányában.
(írja be, melyik fizetőállomáson és melyik irányban szeretné átvenni a kártyákat)

A P-1-es mellékletben jelölt elektronikus kártyák árát (és a jóváírás összegét előfizetés esetén) a következő móron rendezzük:
( - jelölje megfelelően)

előszámla alapján
készpénzzel vagy hitelkártyával (csak személyes kézhezvétel esetében)
az elhalasztott fizetésről szóló szerződés alapján; szerződés száma: ____________________

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK (az eredeti dokumentumokat visszaküldjük a feladónak)
( - jelölje megfelelően)

Gépjárművek és elektronikus kártyák listája (P-1-es melléklet)
Forgalmi engedély fénymásolata (külföldön nyilvántartott gépjárművek esetében)
Megfelelőségi igazolás (termelés) fénymásolata vagy CEMT engedély vagy
Megfelelőségi igazolás (termelés) fénymásolata vagy a jármű CEMT határozat alapján elfogadott műszaki vizsgálat igazolása
Kijelentjük, hogy a beadványban és a mellékleteiben szereplő összes adat pontos, hogy ismerjük az Útdíjfizetés általános szabályzatát, valamint a DARS
Rt. elektronikus eszközeinek használati utasítását. Amennyiben az útdíjfizetéshez használt elektronikus eszközök vásárlásához vagy beállításhoz adott
adatok tévesek az EURO károsanyag-kibocsátási osztály tekintetében, vagy amennyiben ezen eszközöket az általános szabályzattal ellentétes módon
használjuk, vállaljuk hogy visszamenőleg megfizetjük a Szlovén Köztársaság területén levő minden útdíjas út tényleges használatának díját a DARS Rt.-től
kapott számla alapján.
A DARS Rt. köteles a beadvány tárgyául szereplő gépjárművek számára lehetővé tenni az EURO kibocsátási osztály szerinti elektronikus kártyával való fizetést a megfelelően
kitöltött beadvány kézhezvétele utáni 30 napon belül. Az EURO kibocsátási osztály szerinti elektronikus kártya használata a DARS Rt.-től továbbított elektronikus igazolása után
lehetséges, ami azt bizonyítja, hogy a gépjárművet regisztrálták a rendszerben. Ezek az adatok az fizetőkapun való első áthaladáskor lesznek az elektronikus kártyára feljegyezve,
mégpedig az ún. kombinált fizetőkapun, amely az alábbi jellel van ellátva
.

A személyes adatok a személyes adatok védelméről szóló törvény határozatai alapján vannak védve.

Kelt: (helyiség)______________________(dátum)__________

__________________________________________
Az igénylő aláírása és pecsétje:

* ABC elektronikus kártya (ABC) és DARS/DARS Transporter kártya (DK)
** Szennyezőanyag-kibocsátási osztály: E4 magába foglalja az EURO IV jármű kibocsátási osztályt; E5 magába foglalja az EURO V jármű kibocsátási osztályt; E6 magába foglalja az
EURO EEV és EURO VI jármű kibocsátási osztályt

Bármilyen, az autópályadíj fizetésévek kapcsolatos kérdés esetében forduljon az autópálya-fenntartó Felhasználói Központjához (CUC) a 080 15 03-as vagy
a +386 (01) 518 8 350-es telefonszámokon, e-mail: cuc@dars.si , www.dars.si.

P-1: a DARS Rt. elektronikus kártyái kiadását és/vagy átalakítását igénylő beadvány mellékletei
Azok a gépjárművek listája, amelyek legnagyobb megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, az autópályadíjat pedig az EURO kibocsátási osztály szeretnénk fizetni
Írja be a már meglevő kártyákat
(4)***

(1)

(2)

(3)

Gépjármű
rendszáma

Forgalmi engedély
száma

Gépjármű díjazási osztálya
(R3 vagy R4)

EURO járműbesorolások
(EURO IV, EURO V, EURO
EEV, EURO VI)

(5)*

(6)

(7)

(8)**

kártya típusa
(ABC és/vagy DK)

elektronikus kártya
sorszáma

ABC kártya azonosító
száma (ID)

Feltöltendő jóváírás
összege (EUR)

(5)* Jelölje, az EURO kibocsátási osztály szerint melyik elektronikus fizető kártyát szeretné használni a megadott járműre, ill. melyiket szeretné átvenni (ABC elektronikus kártya és/vagy egy DK kártya). Egy gépjárműre egy vagy két különböző elektronikus kártya
köthető (egy ABC elektronikus kártya és/vagy egy DK kártya). A fizetőkártyákat jelölje a P-1-es melléklet 5. hasábjában úgy hogy a kártya mellé hozzáír egy P betűt(ABC-P, DK-P).
(8)** Jelölje, ha feltöltött kártyát szeretne átvenni, amelyre a jóváírást előleg, előszámla alapján fizetett be. A jóváírás összege az ABC kártyák esetén tetsződleges.
(4)*** Adja meg járműve pontos EURO emissziós besorolását

Példák:
Egy gépjárműre egy kártya (ABC vagy DK)
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
vagy

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
CC-12345

00123546
/

400 EUR
400 EUR

R4
R4

E5
E5

ABC
DK

hagyja üresen
CC-12345

hagyja üresen
/

400 EUR
50 EUR

Egy gépjárműre két kártya (ABC/új rendelés/ és DK)
KP 00-XYZ
KP 00-XYZ

P-1234567
P-1234567

Arra a gépjárműcsoportra, amelyben a vontatójármű, utánfutóval vagy anélkül, az R3-as csoportból az R4-es csoportba esik, és fordítva, javasoljuk, hogy a gyarkoribban használt díjazási osztály ABC kártyája mellé, vásároljon DK kártyát, amleyyel a másik díjazási
osztály szerint fizetheti az autópályadíjat.
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
R3

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
hagyja üresen

00123546
/

400 EUR
100 EUR

