UTA MultiBox® Járműadatmódosítás
Ezen a nyomtatványon Önnek lehetősége van arra, hogy aktív UTA MultiBox® készülékének a rendszámát és egyéb adatát módosítsa.
Kérjük töltse ki a nyomtatványt teljes körűen és küldje el:

Fax: +36 1 266 6065 vagy E-Mail: info@uta.hu
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KÉRJÜK NE FELDJE:

Ügyféladatok

UTA ügyfélszám

Kapcsolattartó

Telefon

E-Mail cím
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A gépjárművek regisztrálása az útdíjüzemeltetőnél időt vesz
igénybe - ezért kérjük, a járműadat(ok) változását midig időben
jelentse be!



Még az utazás megkezdése ELŐTT bizonyosodjon meg róla, hogy
a jármű adatainak módosítása megtörtént.
Az UTA MultiBox® készülékhez rendelt aktuális adatokat bármikor
megnézheti az UTA MultiBox® készülék menüjében.

Az új jármű adatai

Rendszámmódosítás
UTA MultiBox® készülékszám
(315…-tel kezdődik)



Forgalmi rendszám
RÉGI

Forgalmi rendszám

Nemzetiség

EURO
osztály

Tgk.

Busz

Von tató
tengelyszáma

Max.
összsúly pótkocsiva
Szerelvény
tengelyszáma
együtt kg-ban (F3)

Belga útdíjfizetés
aktiválása
Igen*
Nem
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*A belga útdíj aktiválásánál kérjük vegye figyelembe:

 Kérjük minden aktiválási kérelemhez szíveskedjen mellékelni a kitöltött és aláírt "UTA MultiBox® Viapass rendelkezések" nyomtatványt is.
 Minden újonnan regisztrált rendszámhoz szükséges az adott gépjármű forgalmi engedélyének jól olvasható másolata.
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).

Az UTA nem felelős azokért a károkért, amelyek a rendszámváltozás bejelentésének elmulasztásából, vagy nem időben történő bejelentéséből származnak, kivéve, ha ez az UTA súlyos és szándékos
gondatlansága miatt következett be. Kijelentem, hogy egyetértek azzal, hogy az UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG adataimat a szerződés lebonyolítása céljából tárolja, feldolgozza és használja. Jelen
regisztrációs nyomtatványon tett aláírásommal továbbá elismerem az "UTA MultiBox® szerződéses feltételeit“ , amelyek online az UTA exkluzív felületen érhetők el, azokat tudomásul vettem és azokkal
egyetértek.

Cégbélyegző & aláírás

Dátum

Az útdíj beszedése a mindenkori útdíj rendelet, illetve a mindenkori útdíj üzemeltetõ általános üzleti feltételeinek hatálya alá tartozik. Amennyiben további infromációkra van szüksége az UTA-MultiBox-szal kapcsolatban, vagy kérdése
merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére az ismert telefonszámokon (1/267-3522; 1/267-3522).
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UTA MultiBox® Viapass rendelkezések
1. Jogi viszonyok/UTA MultiBox® a belgiumi Viapass rendszerben
A Viapass Services keretében az UTA az útdíjköteles úthálózat útdíj ellenében történő használatával kapcsolatban az Axxès
nevében és megbízásából cselekszik. Az Axxès egyszerűsített részvénytársaság (S.A.S.), jegyzett tőkéje 8.533.000 €, a
cég székhelye 10-12 Bd Vivier Merle, 69003 Lyon, Franciaország, regisztrációs száma 482 930 385, és a maga részéről a
SOFICO Vallónia (Rue Canal de l’Ourthe 9/3,4031 Angleur, Belgium; TVA BE 0252151302), a Brüsszel Fővárosi Régió
kormányzata (Jardin Botanique 20, 1000 Brüsszel, Belgium), valamint a Flamand Régió kormányzata (Vlaamse
Belastingsdienst, Vaarstraat 16, 9300 Aalst, Belgium), (együttesen „útdíjszedők“) nevében és számlájára cselekszik. Az
UTA MultiBox®/ok rendelkezésre bocsátása, valamint az UTA saját, főleg elszámoláskor nyújtott szolgáltatásai a cég saját
nevében történnek.
2. A Viapass rendelkezések érvényessége
Az útdíjköteles úthálózat útdíj ellenében történő használatára vonatkozó jogok és kötelezettségek meghatározása a Brüsszel
Fővárosi Régió számára a 2015. július 29-i rendeletben, a Flamand Régió számára a 2015. július 3-i rendelet 3.3.1.0.11.,
3.3.1.0.13. és 3.5.3.0.2. cikkelyében, valamint a 2013. december 12-i flamand adótörvény 2. paragrafusában, a Vallon
Régió számára pedig a 2015. július 16-i rendelet alapján történik (összefoglalóan „útdíjra vonatkozó előírások“).
3. Az útdíjszedővel között szerződés
Az útdíjköteles úthálózat használatakor a belga jog alapján az útdíjra vonatkozó előírások szerint megkötött szerződés jön
létre az adott útdíjszedő és Ön között.
4. A Viapass Service számára érvényes sürgősségi eljárás:
Amennyiben Belgium területén egy út során az UTA MultiBox® váratlanul meghibásodna, (útmutatás: a kijelzőn vörös fény
jelenik meg, a figyelmeztető hangjelzés négyszer hangzik el), késedelem nélkül meg kell rendelni egy cserekészüléket
(„Satellic OBU“) a +33 4 26 29 75 80 telefonszámon. Ezt azután az összesen 65 Satellic Service pont egyikénél (lásd itt is:
www.satellic.be/en-UK/servicepoints) lehet átvenni.
5. Az UTA általános üzleti feltételeinek és az UTA MultiBox® használati feltételeinek kiegészítő érvényessége
Az itt felsorolt feltételek mellet kiegészítésül hatályos az UTA általános üzleti feltételeinek, valamint az UTA MultiBox®
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeknek az adott megállapodás megkötésének pillanatában érvényes
változata. Ezek mindenkor igényelhetők az UTA-tól, vagy pedig megtekinthetők és letölthetők a www.uta.de címről. Az UTA
MultiBox® használata bármikor befejezhető az UTA MultiBox® szerződési feltételeinek 9. cikkelye, valamint az UTA általános
üzleti feltételeinek 7. cikkelye alapján.
6. A szerződési feltételek módosítása
Az itt leszögezett feltételek módosításáról az ügyfél írásbeli értesítésben részesül. Amennyiben a módosításról való értesítés
kézhezvétele után tovább használja az UTA MultiBox® készüléket, az ügyfél elismeri a módosított feltételeket.
7. Az UTA MultiBox® aktiválására vonatkozó megbízás a Viapass Service számára:
Az aláírásommal megbízást adok
Név:

_____________________________

Minőség:

_____________________________

Cég:

_____________________________

Cím:

_____________________________

a

_____________________________
_____________________________
Közösségi adószám/
SIRET:

_____________________________

UTA ügyfélszám:

_____________________________

nevében
az UTA MultiBox® készülék/ek aktiválására a következő gépkocsi/k számára, és kijelentem, hogy követem az alább felsorolt
lépéseket, illetve elrendelem ezen lépések szigorú betartását, és határozottan elfogadom a fennebb az 1. - 6. pontban felsorolt
feltételeket:
a. Ellenőriztem a gépkocsik alább megadott adatait, és ezennel rendelkezésre bocsátom. Elvégeztem a szükséges
korrektúrákat, és megbízást adok az itt szereplő adatok átvételére.
b. Ezennel igazolom, hogy az UTA MultiBox® belga szerviz frissítéséhez a mellékelt "UTA MultiBox aktiválási útmutató a
belga szerviz frissítéshez" c. dokumentumot elolvastam és az abban foglalt szükséges lépéseket/teendőket elvégzem, még
mielőtt a készülék az útdíjköteles belga úthálózatban használatra kerülne.
c. Amennyiben az UTA MultiBox® aktiválása után a gépkocsiban egy további a Viapass rendszerben aktivált útdíjfizetési OBU
is található, ez a díjköteles belgiumi úthálózatban megteendő út előtt a gépkocsiból eltávolításra, vagy deaktiválásra kerül.
Ezennel nyomatékosan kijelentem, hogy beleegyezem a kiegészítő útdíjak fizetésébe, amelyek az UTA MultiBox® sikeres
aktiválása után a belgiumi útdíjköteles úthálózat használata közben keletkeznek, ha a gépkocsiban egy további a Viapass
rendszerben aktivált útdíjfizetési OBU is működik.

_________________________________
Cégbélyegző, dátum és aláírás

2016.08.30.

1

V 1.1

