KAYIT TALEBĐ
Slovakya Cumhuriyet elektronik yol ücreti toplama sistemi, ön ödemeli kayıtmýta
A. Araç işleticisi
Tüzel kişi
Ticari ismi veya ünvanı
Şirket tipi

*

**

Sicil mahkemesi
Şirket sicil no.
KDV sicil no.

Ticari sicil kaydı (bölüm, kayıt no.) veya
başka benzeri sicil kaydı (numara)**

**

Vergi kayıt no.

**

*

**

E-mail *
Şirket merkez adresi - Sokak ve bina no.*
Posta kodu

Đl

*

Ülke

*

*

Veya
Tabii kişi - müteşebbis
Đsim ve soyadı veya ticari ünvanı
Sicil mahkemesi
Şirket sicil no.
KDV sicil no.

*

Ticari sicil kaydı (bölüm, kayıt no.) veya
başka benzeri sicil kaydı (numara)**

**

Vergi kayıt no.

**

*

**

E-mail *
Ticaret meskeni - Sokak ve bina no.
Posta kodu

*

Đl

*

Ülke

*

*

Veya
Tabii kişi - müteşebbis değil
Đsim ve soyadı

*

Doğum tarihi *

Kimlik veya pasaport numarası

E-mail *

Vatandaşlığı *

*

Mutat mesken - Sokak ve bina no. *
Posta kodu

Đl

*

Ülke

*

*

B. Sözleşmeyi imzalayan şahıs
Şahıs
Araç işleticisine ilişkisi:

*

Vekili

Araç işleticisi
Đsim ve soyadı
Doğum tarihi

Araç şoförü

*

Kimlik veya pasaport numarası

*

Ehliyet no.
Vatandaşlığı *
Adres - Sokak ve bina no *
Posta kodu

*

Đl

Ülke

*

Ülke kodu dahil telefon numarası

E-mail

* Yurtiçi ve yabancı araç işleticileri için doldurulması zorunlu alan
** sadece yurtiçin araç işletmecileri için zorunlu alan
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*

*

C. Ödeme bilgileri
Yol ücreti ödeme yöntemi *
Nakit

Banka kartı

Banka havalesi

Yakıt kartı

Hizmet ödeme yöntemi *
Banka kartı

Nakit

Yakıt kartı
Banka bilgileri (Havale ile ödeme yapıyorsanız banka bilgilerini doldurunuz)
Banka ismi
Banka kodu
Hesap no.
IBAN
BIC / SWIFT
Yurtdışı banka adresi
D. Araç bilgileri
Araç sicil no. *
Kayıt bölgesi *
Araç kategorisi *

Araç 3,5 t üzeri

N2

N3

M2

M3

Asgari aks sayısı *
Emisyon sınıfı *
Çekicinin müsaade edilen azami toplam ağırlığı *
Treyler dahil tüm aracın müsaade edilen azami ağırlığı *
Kaplamalı cam veya başka uyarlamalar *

Evet

Hayır

E. Onay için arz edilen evraklar
Ticaret belgesi, imtiyaz belgesi veya ticaret sicil kaydı örneği veya sair bir
yasal tasdikname
Kimlik veya pasaport
Araç sicil veya tescil belgesi
Ticaret sicili ve Vergi Kayıt no. onayları
KDV kayıt belgesi
Vekâletname
Başka belgeler arz ediliyorsa isimleri

Tüm verileri doğru ve tam doldurduğumu beyan ederim. Bu kayıt talebine doldururarak, yol ücreti alan merci veya teşrik ettiği
şahısların vermiş olduğum verileri işlemek, kullanmak ve reklamasyon işlemlerini görmek üzere elektronik olarak kayıt altına
almasını onaylamaktayım. Yol ücreti alan kurumun genel ticari şartnamesi, sistem işleticisi genel şartları ve yol ücreti tariflerini
kabul ediyorum. Đşbu belge ile yol ücreti alan kurumu ve sistem işleticisini, sözleşme temelinde işaretlenmiş olan ödeme
yöntemine göre fatura etmek üzere vekâletname vermekteyim. Belirtilen ödeme yöntemlerinin hiçbiri işaretlenmiş değilse, ödeme
Euro para biriminde banka havalesi ile talep edilecektir.

SYol ücreti toplama kurumu veya sistem işleticisinin sözleşmede belirtilen e-posta adresine (örneğin pazarlama ve taşımacılık
konularında) bilgi göndermesini kabul ediyorum.

Onaylıyoru

Onaylamıy

