VLOGA EMISIJSKI RAZREDI EURO (Obrazec 1A)
VLOGA ZA PRILAGODITEV IN/ALI IZDAJO ELEKTRONSKIH MEDIJEV DARS d.d.* ZA PLAČEVANJE CESTNINE GLEDE NA EMISIJSKE RAZREDE
EURO** ZA MOTORNA VOZILA, KATERIH NAJVEČJA DOVOLJENA MASA PRESEGA 3,5 T

Podatki o cestninskem zavezancu:
(Obvezno izpolnite vsa polja)

Naziv podjetja / ime in priimek uporabnika:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Zavezanec za DDV:

Država:
DA

- NE

Davčna številka:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov:

Telefonska številka:

Fax:

Želimo prilagoditev elektronskih medijev
Posedujemo elektronske medije DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine v Republiki Sloveniji, katerih seznam po vrstah medijev in njihovih serijskih
številkah (za ABC in DK) ter identifikacijskih številkah (za ABC) je dan v prilogi P-1. Za vsakega od njih je določena registrska oznaka vozila in emisijski razred
EURO tega vozila, za katerega se bo v prihodnje uporabljal za brezgotovinsko plačevanje cestnine glede na emisijski razred EURO.

Naročamo nove elektronske medije
Za naša vozila, navedena v prilogi P-1 z registrsko oznako, številko prometnega dovoljenja in emisijskim razredom EURO, naročamo nove elektronske medije
(ABC in/ali DK), kot so za posamezno vozilo določeni v tej prilogi.
Pogoji za pridobitev DARS kartice ali elektronske tablice ABC (rabljene) so določeni v veljavnem Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest.
Poplačilne elektronske medije označite v petem stolpcu priloge P-1 tako, da oznaki elektronskega medija dodate črko P (ABC-P, DK-P). Kartice DK, ki jih boste
uporabljali kot poplačilni medij in boste zanje predhodno sklenili pogodbo z DARS d.d. o odloženem plačevanju cestnine ali pa jih boste ob prevzemu
povezali z veljavno plačilno kartico, se dodelijo brezplačno oziroma brez naloženega dobroimetja.

Prevzemno mesto
Naročene elektronske medije iz priloge P-1 bomo prevzeli:
( - ustrezno označite)

osebno v DARS, d.d., Cestninskem uporabniškem centru, Ljubljana, Grič 54 (CUC, avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana, izvoz Lj-Brdo)
po pošti (poštnino plača naslovnik)
na cestninski postaji _____________________________________ v smeri _______________________________________.
(Napišite, na kateri cestniki postaji in v kateri smeri želite prevzeti medije)

Kupnino za elektronske medije iz priloge P-1 in naloženo dobroimetje zanje bomo plačali:
( - ustrezno označite)

po predračunu,
z gotovino ali s plačilno kartico (samo ob osebnem prevzemu v CUC)
po pogodbi o odloženem plačevanju cestnine; št. pogodbe, ____________________

Obvezne priloge k vlogi
( - označite priloge k vlogi)

Seznam vozil in elektronskih medijev (priloga P-1)
Fotokopija prometnega dovoljenja (za vozila registrirana v tujini)
Fotokopijo dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali CEMT dovolilnice ali
Fotokopijo dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji
Izjavljamo, da so vsi podatki v vlogi in prilogah točni in da smo seznanjeni z Splošnim aktom o cestninjenju ter navodilom za uporabo elektronskih medijev
DARS d.d.. V primeru napačnih podatkov za prilagoditev ali izdajo elektronskih medijev za plačevanje cestnine glede na emisijski razred EURO ali uporabe
teh medijev v nasprotju s Splošnim aktom o cestninjenju, se zavezujemo, da bomo premalo plačano cestnino za vse opravljene prevoze po cestninskih
cestah v Republiki Sloveniji plačali na podlagi računa DARS d.d..
DARS d.d. se zavezuje, da bo najkasneje v 30 dneh od prejetja popolne vloge s prilogami omogočila plačevanje cestnine z elektronskimi mediji in za vozila, ki so predmet te vloge.
Uporaba elektronskega medija za plačevanje cestnine glede na emisijski razred EURO bo omogočena po prejetem elektronskem obvestilu DARS d.d., da so podatki o vozilu vneseni
v elektronski sistem cestninjenja. Ti podatki se bodo avtomatično zapisali na elektronski medij ob prvem prehodu vozila po t.i. kombinirani stezi skozi cestninsko postajo, označeni
z
.

V_________________________dne_____________________

*
**

____________________________________
Žig in podpis vložnika:

elektronska tablica ABC (ABC) in DARS kartica/DARS kartica Transporter (DK)
emisijski razredi: E4 vključuje vozila emisijskega razreda EURO IV; E5 vključuje vozila emisijskega razreda EURO V; E6 vključuje vozila emisijskega razreda EURO EEV in EURO VI

V primeru kakršnihkoli vprašanj oziroma nejasnosti v zvezi s plačevanjem cestnine na cestninskih cestah upravljavca pokličite Cestninski uporabniški
center (CUC) na telefonski številki 080 15 03 ali +386 (01) 518 8 350, e-pošta: cuc@dars.si , www.dars.si

P-1: priloga vlogi za prilagoditev in/ali izdajo elektronskih medijev DARS d.d.
Seznam vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, za katera želimo plačevati cestnino glede na emisijski razred EURO
Vpišite za medije, s katerimi že razpolagate
(1)

(2)

(3)

(4)***

(5)*

(6)

(7)

(8)**

Registrska oznaka
vozila

Številka prometnega
dovoljenja

Cestninski razred vozila
(R3 ali R4)

EURO razred vozila
(EURO IV, EURO V, EURO
EEV, EURO VI)

Tip medija za vozilo
(ABC in/ali DK)

Serijska številka el. medija

Identifikacijska številka
ABC tablice

Želimo naložiti dobroimetje
(EUR)

(5)* Označite kateri elektronski medij želite uporabljati za plačevanje cestnine glede na emisijski razred EURO za določeno vozilo oziroma ga želite prejeti (elektronsko tablico ABC in/ali kartico DK). Na eno vozilo lahko vežete enega ali dva raznovrstna elektronska
medija (eno ABC tablico in/ali eno DK). Poplačilne elektronske medije označite v petem stolpcu priloge P-1 tako, da oznaki elektronskega medija dodate črko P (ABC-P, DK-P).
(8)** Označite, če želite prejeti medij z že naloženim dobroimetjem katerega predhodno poravnate po predračunu, višina naloženega dobroimetja je za tablice ABC poljubna.
(4)*** Natančno navedite EURO emisijski razred, v katerega je razvrščeno vozilo.

Primeri izpolnitve tabele:
En medij na vozilo (ABC ali DK)
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
ali

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
CC-12345

00123546
/

400 EUR
400 EUR

R4
R4

E5
E5

ABC
DK

pustite prazno
CC-12345

pustite prazno
/

400 EUR
50 EUR

Oba medija na vozilo (ABC/naročamo nov/ in DK)
KP 00-XYZ
KP 00-XYZ

P-1234567
P-1234567

Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo s ali brez priklopnika prehaja iz R3 v R4 in obratno, priporočamo da se poleg elektronske tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, izda tudi kartica DK, s katero se lahko plačuje prevoze v drugem
cestninskem razredu od zapisanega na elektronski tablici ABC.
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
R3

E5
E5

ABC
DK

S/N 9612-296536
pustite prazno

00123546
/

400 EUR
100 EUR

