ŽIADOSŤ PRE EMISNÚ EURO TRIEDU (Formulár 1C)
ŽIADOSŤ O VYMAZANIE ELEKTRONICKÉHO MÉDIA * ZO ZOZNAMU MÝTNYCH POPLATKOV S OHĽADOM NA EMISNÚ TRIEDU EURO**

Údaje o osobe zodpovedajúcej za mýto:
(Všetky políčka sú povinné.)

Názov spoločnosti/meno a priezvisko používateľa:
Adresa:
PSČ a mesto:

Krajina:

Platca DPH:

- ÁNO

- NIE

Daňové číslo:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Telefón:

Fax:

Žiadame o vymazanie všetkých údajov o emisnej triede (vhodné označte):
na všetkých médiách našej spoločnosti.
len na nižšie uvedených elektronických médiách (uveďte údaje o individuálnom elektronickom médiu v nižšie uvedenej tabuľke):
Porado
vé č.

EČ vozidla

Číslo certifikátu
o registrácii

Kategória mýtnej
sadzby pre
vozidlo
(R3 alebo R4)

Typ média pre
vozidlo
(ABC a/alebo
DC)

Sériové číslo el.
média

Identifikačné číslo ABC tagu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prehlasujeme, že všetky údaje v žiadosti sú presné a že sme oboznámení so Všeobecným zákonom o úhrade diaľničného mýta a s návodom na používanie
elektronických médií DARS d.d..
DARS d.d. vykoná zmenu údajov v elektronickom systéme vyberania mýtnych poplatkov do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti pre elektronické médiá, ktoré sú predmetom tejto
žiadosti. Po prijatí elektronického oznámenia budú údaje o vozidle v elektronickom systéme na výber mýtnych poplatkov, ktoré boli zmenené na individuálnom médiu,
automaticky uložené po prvom prechode vozidla po tzv. kombinovanom pruhu cez mýtnu stanicu označenú značkou
.

V ______________________dňa____________

____________________________________
Pečiatka a podpis žiadateľa:

* ABC electronický tag (ABC) a karta DARS/karta prepravcu DARS (DC)
** 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 otázok alebo iných nejasností ohľadne platby mýtnych poplatkov na spoplatných cestách operátora sa obráťte na stredisko pre používateľov
cestného mýta (CUC) na čísle 080 15 03 alebo +386 (01) 518 8 350, e-mail: cuc@dars.si , www.dars.si

