Zablokování UTA MultiBox®
Prosím,vyplňte tento formulář a naskenovaný ho zašlete na email

utacz@uta.com. Předem děkujeme.

Zákaznické číslo UTA:

Společnost
Kontaktní osoba

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Typ UTA MultiBox® (Prosím, uveďte odpovídající systém z níže uvedeného seznamu)

Obrázek

Zkratka

Zařízení

Země

UTA MultiBox®

FRA (TIS PL), ESP, PRT a BEL (Liefkenshoektunnel)

MBL

UTA MultiBox®light

FRA (TIS PL), ESP, PRT a BEL (Liefkenshoektunnel)

TIS

UTA MultiBox®light

FRA (> 3,5 t)

LIB

UTA MultiBox®Liber-t

FRA (do 3,5 t)

MB

Tímto blokujeme UTA MultiBox® vydaný/é pro následující SPZ vozidla/vozidel:
Typ

SPZ

Číslo zařízení UTA MultiBox®
(začíná 315…)

Ztráta

Krádež

Vadné

Vrácení

náhrada

Okolnosti ztráty/krádeže/vady: ______________________________________________________________________
1

Náhrada škody, podle v současné době platných tarifů, bude účtována za UTA MultiBoxy®, které nelze vrátit kvůli ztrátě nebo krádeži.

V případě oznámené vady s objednávkou na náhradu, UTA MultiBox®, který byl oznámen jako vadný, bude automaticky znefunkčněn po 3 měsících. Vadné zařízení
se musí vrátit/nahradit do 30 dnů, abychom se vyhnuli poplatkům za pronájem /nárokům na kompenzaci škod.
2

3

UTA MultiBox® se musí zaslat zpět v neponičeného stavu. Jinak se budou účtovat poplatky dle v aktuálně platného tarifu.

UTA bude okamžitě informovat relevantní dálniční společnosti stejně jako strany, kterých se to týká (poskytovatele služeb s ohledem na
možné použití zařízení nebo karty) o ztrátě zařízení nebo karty a zdůrazní zablokování daného zařízení /karty. Avšak UTA nemá žádný vliv na
realizaci daného zablokování. Následkem toho UTA nebude zodpovědná za jakékoli nezákonné transakce, které mohli být provedeny do doby
zpracování úplné blokace dálniční společností nebo daným poskytovatelem služeb.
Tímto potvrzuji, že společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG smí uchovávat, zpracovávat a používat zde uvedené údaje ke všem postupům,
které se vztahují k aktuální platné smlouvě. Podepsáním aktuálního dokumentu prohlašuji, že jsem si prostudoval platné Obchodní podmínky UTA
MultiBox® a přijímám je. Tyto podmínky jsou dostupné online v Exkluzivní sekci UTA.

___________________________________________
Razítko společnosti, datum a podpis

Pokud potřebujete další informace týkající se blokace svého mýtného zařízení/karty(et), prosím, neváhejte kontaktovat svou pobočku UTA nebo naše oddělení
registrační služby na t + 420 270 006 300.
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