ŽIADOSŤ PRE EMISNÚ EURO TRIEDU (Formulár 1A)
ŽIADOSŤ O PRISPÔSOBENIE a/alebo VÝDAJ ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ DARS d.d.* PRE ÚHRADU MÝTA VZHĽADOM NA TRIEDY EMISIÍ
EURO** PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ,U KTORÝCH NAJVYŠŠIA POVOLENÁ HMOTNOST PRESAHUJE 3,5 t

Údaje o objednávateľovi:
(Povinne vyplňte všetky políčka)

Názov firmy / Meno a priezvisko žiadateľa:
Adresa:
Poštové smerovacie číslo:
Daňovník:

- ÁNO

Štát:
- NIE

Daňové číslo:

Kontaktná osoba:

Elektronická adresa:

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

PRAJEME SI PRISPÔSOBENIE ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA
Vlastníme elektronické zariadenia spoločnosti DARS d.d. za účelom úhrady v bezhotovostnom platobnom styku za mýto v Slovinsku, ktoré sa podľa druhu
zariadení a ich poradových čísiel (pre ABC iá DK a identifikačných čísiel (pre ABC) nachádzajú v prílohe P-1. Každému je určená štátna poznávacia značka
vozidla a trieda emisie EURO vozidla, za ktoré sa bude v budúcnosti používať za účelom bezhotovostného platobného styku vzhľadom na triedu emisie
EURO.

OBJEDNÁVAME NOVÉ ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA
Pre naše vozidla, ktoré sú uvedené v prílohe P-1 so štátnou poznávacou značkou a dopravným povolením a triedy na emisiu EURO, objednávame nové
elektronické zariadenia (ABC a/alebo DK) také, ktoré sú pre vozidlo určené v tejto prílohe.
Podmienky pre získanie DARS karty alebo elektronickej tabuľky ABC (použitej) sú stanovené v platnom Cenníku mýtnych poplatkov za užívanie spoplatnených
ciest.
Poplatobné elektronické médium označte v piatom stĺpci prílohy P-1 pridaním písmena P k označeniu elektronického média (ABC-P, DC-P). Karty DC použité
ako poplatobné médium, pre ktoré je nutné uzatvoriť zmluvu o odloženom platení mýtnych poplatkov s DARS d.d., prípadne ktoré budú po získaní spojené
s platnou platobnou kartou, sa distribuujú bezplatne a bez vopred vloženého kreditu.

MIESTO PREVZATIA
Objednané elektronické zariadenia podľa prílohy P-1 prevezmeme:
( - vyhovujúce vyznačte)

osobne, na Dopravnom diaľničnom centre DARS d.d., Ljubljana, Grič 54 (CUC, Diaľničné centrum a údržba diaľnic v Ljubljane
prostredníctvom expresnej pošty ________________________ (zadajte poskytovateľa expresnej pošty; poštovné zaplatí príjemca)
na cestovnej diaľničnej stanici _____________________ smer _________________________.
(Napíšte, na ktorej diaľničnej staníc, a v ktorom smere si želáte prevziať)

Úhradu za nákup elektronického zariadenia z prílohy P-1 (a dobropis v prípade v pred nákupu) uhradíme:
( - vyhovujúce vyznačte )

na základe pred faktúry
v hotovosti alebo bankovou platobnou kartou (iba pri osobnom prevzatí v centre CUC)
na základe zmluvy o časovo odloženej úhrade mýta; číslo zmluvy: ____________________
báza Ljubljana, zvoz Lj-Brdo)

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI (Originály dokumentov vrátime odosielateľovi)
( - Vyznačte prílohy k žiadosti)

Zoznam vozidiel a elektronických zariadení (príloha P-1)
Fotokópia dopravného povolenia (pre vozidlá, ktoré sú registrované v cudzine)
Fotokópia dokladu o zhode (výroby) alebo CEMT povolenie alebo
Fotokópia dokladu o zhode (výroby) alebo potvrdenie o technickej kontrole vozidla podľa rezolúcie CEMT
Prehlasujeme, že všetky údaje v žiadosti a v prílohách sú presné a že sme oboznámení so Všeobecným zákonom o úhrade diaľničného mýta a s návodom
na používanie elektronických médií DARS d.d. V prípade nesprávnych údajov pre prispôsobenie alebo vydanie elektronických médií na úhradu diaľničného
mýta vzhľadom na emisnú triedu EURO alebo používania týchto médií v rozpore so všeobecnými zákonmi sa zaväzujeme, že nedostatočne uhradené mýto
za všetky vykonané jazdy po dialničných cestách v Slovinskej republike uhradíme na základe faktúry DARS d.d.
DARS d.d. spoločnosť sa zaväzuje, že najneskôr v dobe 30 -tých dní od dátumu prijatia žiadosti aj s prílohami, umožní úhradu poplatkov s tabuľkou ABC–R3 všetkým vozidlám, o
ktoré sa v žiadosti jedná. Tabuľku ABC-R3 bude možné používať po predchádzajúcom nákupe kreditu alebo s nákupom prostredníctvom transakcie -prenosu a prijatým oznámením
zo strany DARS d.d., spoločnosti prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré potvrdí vpis o vozidle do elektronického systému úhrady mýta. Tieto údaje sa automaticky zapíšu na
elektronické zariadenie pri prvom priechode vozidla cez tzv.kombinovanú dráhu cez stanicu, označenej z
.
Osobné údaje sú chránené v súlade s ustanoveniami zákona, ktorý upravuje ochranu osobných údajov.

V______________________dňa____________
*
**

____________________________________
Pečiatka a podpis žiadateľa:

elektronická tabuľka ABC (ABC) a DARS karta Transportér (DK)
emisné triedy: E4 zahŕňa vozidlá emisnej triedy EURO IV; E5 zahŕňa vozidlá emisnej triedy EURO V, E6 zahŕňa vozidlá emisnej triedy EURO EEV a EURO VI

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s úhradou poplatku na diaľniciach zavolajte na Diaľničné dopravné centrum
(CUC) na telefónne čísla 080 15 03 alebo +386 (01) 518 8 350 e-pošta: cuc@dars.si , www.dars.si

P-1: príloha k žiadosti o prispôsobenie a/alebo výdaj elektronických zariadení DARS d.d. spoločnosti
Zoznam vozidiel, u ktorých najvyššia povolená hmotnosť presahuje 3,5 t, a za ktoré si prajeme uhrádzať mýto vzhľadom na triedu emisií EURO
Napíšte zariadenia, ktoré už používate
(1)

(2)

(3)

(4)***

(5)*

(6)

(7)

(8)**

Štátna poznávacia
značka vozidla ŠPZ

Číslo dopravného
povolenia

Dopravná trieda vozidla
(R3 / R4)

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

Typ zariadenia pre
vozidlo
(ABC a/alebo DK)

Poradové číslo el.
zariadenia

Identifikačné číslo ABC
tabuľky

Prajeme si naložiť kredit
(EUR)

(5)* vyznačte, ktoré elektronické zariadenie si prajete používať k úhrade mýta vzhľadom na triedu emisie EURO pre určité vozidlo, respektíve si ho prajete (elektronickú tabuľku ABC a/alebo kartu DK). Pre jedno vozidlo sa môže vystaviť jedno alebo dve rozdielne
elektronické zariadenia (jednu ABC tabuľku a/alebo jednu DK). Platobné elektronické zariadenia vyznačte v piatom stĺpci v prílohe P-1 tak, že označeniu elektronického zariadenia pridáte písmeno P (ABC-P, DK-P).
(8)** Vyznačte, či si prajete prijať zariadenie už s naloženým kreditom, ktorý prechodne uhradíte na základe predfakúry , výška naloženého kreditu je pre tabuľky ABC ľubovoľná.
(4)*** Uveďte presnú triedu emisií EURO, ktorá klasifikuje vaše vozidlo.

Príklady pre vyplnenie tabuľky:
Jedno zariadenie pre vozidlo (ABC alebo DK)
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
ale

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
CC-12345

00123546
/

400 EUR
400 EUR

R4
R4

E5
E5

ABC
DK

nevyplniť
CC-12345

nevyplniť
/

400 EUR
50 EUR

Obidve pre vozidlo (ABC/objednávame nové / DK)
KP 00-XYZ
KP 00-XYZ

P-1234567
P-1234567

Pre skupinu vozidiel , v ktorej prívesové vozidlo s alebo bez prívesu prechádza z R3 v R4 a opačne, do poručujeme okrem elektronickej tabuľky ABC pre príslušnú triedu , v ktorej sa uskutočňuje najviac jázd, že sa vydá tiež karta DK, s ktorou sa môže uhrádzať
doprava v druhej dopravnej triede ako je zapísané na elektronickej tabuľke ABC.
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
R3

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
nevyplniť

00123546
/

400 EUR
100 EUR

