Satellic OBU kentekenwijziging
Met dit formulier kunt u uw kenteken en voertuiggegevens van de Satellic OBU wijzigen.
Vult u het formulier aub volledig in en stuur dit naar:

Fax: 00 800 / 88 26 83 62 of per e-mail: support@uta.com
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Klantgegevens

UTA klantnummer (indien beschikbaar)

Satellic ID

Firmanaam

Contactpersoon

E-mail adres

Telefoonnummer

2

Belangrijke informatie kentekenwijziging



Zorg ervoor dat de Satellic OBU constant aan de stroom verbonden is om uw gegevens te kunnen wijzigen.



De stroomverbinding te behouden totdat de wijzigingen zijn doorgevoerd.



Let op dat uw gegevens correct zijn voordat u vertrekt. De actuele gegevens kunt u inzien via het menu van uw Satellic OBU.
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Kentekenwijziging
Gegevens nieuw voertuig

Oud kenteken

Satellic OBU-ID
(begint met 00041000…)

Kenteken

Nationaliteit

Euronorm

Max. totaal gewicht
incl. oplegger in kg
(F3)

Voegt u tevens een kopie kentekenbewijs toe waarop alle gegevens duidelijk leesbaar zijn. Indien de euronorm of het totaal gewicht
(F3) niet zijn vermeld op het kentekenbewijs, dient u een extra bewijs bij te voegen. (b.v. CEMT-document, COP Dokument, COC
certificaat)

Firmastempel & handtekening

Datum

Privacy bescherming
Met de handtekening op dit formulier machtig ik UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG onder mijn naam de nodige contracten met de tolexploitant te sluiten en
aanmeldingen en wijzigingen door te voeren in het systeem. Hieronder valt ook het gebruik van het AGES KESS-Systeem.
Met de handtekening op dit formulier erken ik trevens de voorwaarden van de UTA Viapass Premium Services en de databeveiligingsvoorwaarden van UTA, welke
online via UTA Exclusief in te zien zijn. Ik heb deze gelezen en ben daarmee akkoord, dat geldt tevens voor de algemene voorwaarden van Satellic N.V. die
beschikbaar zijn via https: //satellic.be/de-E/downloads/extras.
UTA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade wanneer een wijziging niet of niet op tijd is doorgevoerd, muv grove nalatigheid van UTA.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met UTA Nederland +31 (0) 30 231 5724.

