První objednávka UTA MultiBox®light
UTA MultiBox®light je interoperabilní zařízení pro vozidla nad 3.5 tuny, které je akceptováno v následujících
zemích: Francie, Španělsko, Portugalsko a tunel Liefkenshoek v Belgii.
Prosím,vyplňte tento formulář a naskenovaný ho zašlete na email

Číslo zákazníka UTA:

Francouzské DIČ

utacz@uta.com. Předem děkujeme.

(pokud jej máte)

FR
Název společnosti
Kontaktní osoba
E-mail
Telefonní číslo

Prosím, označte (jednorázově):
NABÍZENÉ SLEVY
Automaticky zaregistrujeme Vaši společnost ke všem systémům slev, které jsou povinné a jsou zdarma ve Francii, Španělsku
a v tunelu Liefkenshoek v Belgii. Prosím, zde si vyberte, zda chcete čerpat výhody ze slevových systémů, které jsou
zpoplatněné ke všem UTA MultiBox® / UTA MultiBox®light, které byly Vaší společnosti vydány:

Volitelná registrace ke slevovým systémům, které nabízejí společnosti vybírající mýtné (zpoplatněné1):
FRANCIE :



APRR



ŠPANĚLSKO :
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Nechceme žádat o žádné volitelné slevy.

SANEF



SAPN

Systémy slev obsahují měsíční poplatky. Pro více podrobností, prosím, navštivte na internetu www.mautinfo.de (Mýtná služba - Francie - UTA MultiBox®).
Z důvodu registrace se musí Vaše údaje přeposlat. Prosím, také si projděte příslušné Všeobecné obchodní podmínky dané společnosti, která vybírá mýtné, které jsou
dostupné na https://profesionales.autopistas.com. Je také možné se zaregistrovat nezávisle prostřednictvím internetu na výše uvedené stránce do slevového systému
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Přeji si/Přejeme si objednat UTA MultiBox®light pro následující vozidlo/vozidla:

SPZ vozidla

Země

Třída
EURO

Nákladní
automobil

Autobus

Max.
počet náprav

Max. celková váha
v kg

Vozidlo/Kombinace vozidla

Tímto dávám svolení společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, aby uchovávala, zpracovávala a využívala údaje zde uvedené ke všem procesům a
využití dat zde uvedených, které se vztahují k aktuální smlouvě. Tím, že podepisuji registrační formulář, také potvrzuji, že jsem si prostudoval a přijímám
všeobecné obchodní podmínky uvedené ve smlouvě "UTA MultiBox®“, které jsou dostupné online v exkluzivní sekci UTA.

__________________________________
Razítko společnosti, datum a podpis
_________________________________________________________________________________________
Vyúčtování mýtného a/nebo daní je předmětem příslušných platných nařízení, které se vztahují k příslušnému mýtnému a/nebo daním respektive platným
všeobecným obchodním podmínkám dané společnosti, která se zabývá výběrem mýtného a/nebo finančního úřadu. Pro více informací nebo pro stažení
požadovaných dokumentů kontaktujte svou pobočku společnosti UTA nebo registrační službu UTA na telefonu: + 420 270 006 300, kde Vám rádi pomůžeme.
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