
A. Gépjármő üzemeltetıje 

Kereskedelmi név vagy megnevezés *

Jogi forma **

Cégazonosító szám ** Adóazonosító szám *

HÉA-azonosítószám **

E-mail *

Társaság székhelye - Utca és házszám *

Postai irányítószám * Város * Állam *

vagy

Fizikai személy - vállalkozó 

Név és utónév vagy kereskedelmi név *

Cégazonosító szám ** Adóazonosító szám *

HÉA-azonosítószám **

E-mail *

Vállakozás székhelye - Utca és házszám *

Jogi személy

Bejegyzı bíróság**

Bejegyzés a cégjegyzékbe (részleg, betétszám) vagy 
egyéb megegyezı jellegő jegyzékbe  (szám) **

BEJEGYZÉSI KÉRELEM 
az elıfizetéses elektronikus útdíjszedı rendszerbe Szlovákiában 

Bejegyzés a cégjegyzékbe (részleg, betétszám) vagy 
egyéb megegyezı jellegő jegyzékbe (szám) **Bejegyzı bíróság**

Postai irányítószám * Város * Állam *

vagy

Magánszemély 

Név és utónév *

Születési dátum * Személyi igazolvány vagy útlevélszám *

E-mail * Állampolgárság *

Állandó lakhely - Utca és házszám *
Postai irányítószám * Város * Állam *

B.   A szerzıdést aláíró személy 

Személy 
Kapcsolat a gépjármő üzemeltetıjével: *

Gépjármővezetı

Név és utónév *

Születési dátum * Személyi igazolvány vagy útlevélszám *

Jogosítványszám  

Állampolgárság *

Cím - Utca és házszám *
Postai irányítószám * Város * Állam *

Telefonszám hívószámmal együtt E-mail 

Gépjármő üzemeltetıje Meghatalmazott képviselı 

*     hazai és külföldi gépjármő üzemeltetık számára egyaránt kötelezı mezık                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
**   csak a hazai gépjármő üzemeltetıknek kötelezı mezık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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C.  Fizetéshez szükséges adatok

Készpénz 

Fizetési megízás (Banki átutalás)

Készpénz 

Üzemanyagkártya

Banki kapcsolat (fizetési megbízás esetén töltse ki a banki kapcsolat mezıt)

Bank neve 

Bank kódja 

Számlaszám 

IBAN 

BIC / SWIFT

Külföldi bank címe 

D. Gépjármő adatai

Jármő forgalmi rendszáma * 

Bejegyzés helye (Ország) * 

Gépjármő-kategória * Jármőszerelvény  3,5 t felett N2 N3 M2 M3

Min. tengelyszám *

Emissziós osztály * EURO 0-II                 EURO III      EURO IV,V,EEV

Gépjármő megengedett legnagyobb tömege 

Bankkártya 

Üzemanyagkártya  

Biztosíték befizetésének módja *

Útdíjfizetés módja *

Bankkártya 

 

Gépjármő megengedett legnagyobb tömege * 

Jármőszerelvény megengedett legnagyobb tömege *

Fémezett autófólia vagy egyéb módosítások * Igen                 Nem

Egyéb, sorolja fel az okiratokat

Gépjármő-nyilvántartási bizonylat vagy forgalmi engedély 

Vállalkozói engedély, koncessziós levél vagy cégjegyzéki kivonat, ill. egyéb jogi 
szubjektivitást igazoló okirat

Személyi igazolvány vagy útlevél 

Meghatalmazás
Áfa bejegyzésérıl szóló tanúsítvány 

Nem értek egyet

Adószám meghatározásáról és bejegyzésérıl szóló tanúsítvány 

E. Hitelesítés céljából benyújtott okmányok

Egyetértek azzal, hogy az útdíjszedı rendszer kezelıje és/vagy a rendszer üzemeltetıje a szerzıdésben feltüntetett email címen 
informáljon a legfrissebb történésekrıl (marketing jellegő információk). 

Egyetértek

Kijelentem, hogy az összes közölt adat megfelel a valóságnak. Jelen bejegyzési kérelem kitöltésével egyetértek azzal, hogy az útdíjszedı
rendszer kezelıje és/vagy az általa meghatalmazott személyek adataimat feldolgozás, felhasználás és reklamációs ügyintézés céljából
elektronikus úton tárolják. Egyetértek az útdíjszedı rendszer kezelıjének és a rendszer kezelıjének általános üzleti feltételeivel,
valamint az illetékek díjszabásával. Jelen bejegyzési kérelemmel meghatalmazom az útdíjszedı rendszer kezelıjét és a rendszer
üzemeltetıjét, hogy a szerzıdéses kapcsolatból származó követeléseket a megjelölt fizetési módon számlázzák. Amennyiben a
feltüntetett fizetési módok közül egyik sem kerül megjelölére, a fizetés banki átutalással, euróban történik.   


