VLOGA EMISIJSKI RAZREDI EURO (Obrazec 1B)
VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV NA ELEKTRONSKEM MEDIJU* ZA PLAČEVANJE CESTNINE GLEDE NA EMISIJSKE RAZREDE EURO**

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, da nam v sistemu elektronskega cestninskega sistema DARS d.d. za navedene elektronske medije spremenite posamezne statuse:
Vpišite podatke posameznega elektronskega medija (najprej vpišite obstoječi status pod njih pa želene spremembe):
Status v
evidenci

Registrska
oznaka vozila

Številka
prometnega
dovoljenja

Cestninski
razred vozila
(R3 ali R4)

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

Tip medija za
vozilo
(ABC in/ali DK)

Serijska številka
el. medija

Identifikacijska
številka ABC tablice

obstoječi
novi

obstoječi
novi

obstoječi
novi

obstoječi
novi

obstoječi
novi

OBVEZNE PRILOGE K VLOGI (za vozila registrirana v tujini)
( - označite priloge k vlogi)

Fotokopija prometnega dovoljenja
Fotokopija dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali CEMT dovolilnice
Fotokopija dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji
Izjavljamo, da so vsi podatki v vlogi točni in da smo seznanjeni s Splošnim aktom o cestninjenju ter navodilom za uporabo elektronskih medijev DARS d.d..
DARS d.d. se zavezuje, da bo najkasneje v 30 dneh od prejetja popolne vloge spremenil podatke v sistemu za plačevanje cestnine z elektronskimi mediji, ki so predmet te vloge.
Zgoraj navedene spremembe se bodo po prejetem elektronskem obvestilu DARS d.d., da so podatki o vozilu v elektronskem sistemu cestninjenja na posameznem mediju
spremenjeni, avtomatično zapisali po 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

