Satellic OBU rendszámmódosítás
Ezzel az űrlappal lehetősége van a Satellic OBU-hoz tartozó rendszám és járműadatok módosítására.
Kérjük, töltse ki teljesen az űrlapot, majd (Európa egész területén) díjmentesen küldje el ide:

faxon: 00 800 / 88 26 83 62 vagy e-mailben: support@uta.com
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Ügyféladatok

UTA ügyfélszám (amennyiben van)
Satellic ID
Cégnév

Kapcsolattartó

E-mail cím

Telefonszám
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Fontos információ a rendszámmódosítás ELŐTT

•

Kérjük, a Satellic OBU-t legkésőbb a módosítás megküldése után csatlakoztassa áramra.

•

Az áramellátást mindaddig biztosítani kell, míg a módosítás meg nem történt.

•

Kérjük, az út megkezdése ELŐTT győződjön meg arról, hogy a járműadatok módosítása helyesen történt. Az aktuálisan hozzárendelt
járműadatokat a Satellic OBU menüjében bármikor megtekintheti.
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Rendszámmódosítás
Satellic OBU-ID
(így kezdődik: 00041000…)

Forgalmi rendszám
RÉGI

Az új jármű adatai
Forgalmi rendszám

Nemzetiség

EURO
osztály

Max.
összsúly pótkocsival
együtt kg-ban (F3)

Kérjük, minden újonnan bejelentett rendszámhoz mellékelje a forgalmi engedély másolatát, amelyen minden járműadat
felismerhető. Ha az EURO károsanyag-kibocsátási szabványra vonatkozó adatok és a teljes vontatott teher (F3) nem szerepelnek a
forgalmi engedélyben, kérjük, erre vonatkozó bizonylatot is mellékeljen (pl. CEMT-engedély, COP dokumentum, COC tanúsítvány).

Cégpecsét & aláírás

Dátum

Adatvédelem:
Jelen űrlap aláírásával felhatalmazom az UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG-t, hogy a nevemben az útdíjjal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához és
lebonyolításához szükséges felhasználói szerződést az útdíjkezelővel megkösse, valamint annak rendszerében bejelentéseket és átíratásokat végezzen, többek
között olyan adatinterfészek használatával is, mint az AGES KESS rendszer. Emellett aláírásommal elismerem az "UTA Viapass Prémium Szolgáltatások feltételeit",
az UTA adatvédelmi előírásait, amelyek online elérhetők a kiemelt szekcióban, valamint a Satellic N.V. útdíjkezelő üzleti feltételeit, amelyek a https: //satellic.be/deDE/downloads/extras címen tekinthetők meg. Igazolom, hogy ezeket tudomásul vettem és velük egyetértek.
Az UTA nem vállal felelősséget a járműadatok nem vagy nem időben végzett módosításaiból eredő károkért, kivéve, ha az UTA ezeket a károkat szándékosan vagy durva
gondatlanságból okozta volna.

Az útdíj fizetése a mindenkori útdíj-rendelet ill. a mindenkori útdíjkezelő általános üzleti feltételeinek (ÁSZF) hatálya alá esik. Az UTA regisztrációs szolgálata a további
kérdések megválaszolására a +49 (0) 6027 50 96 17 számon (svájci ügyfeleinknek: 041 – 7 60 95 33) szívesen áll rendelkezésre.

