Telefon:
Fax:
E-mail:
Adres:

Winiety ekologiczne w Austrii – oznaczenie
pojazdów według klasy emisji spalin Euro

+43 1 972 30 15
+43 1 972 30 1516
winiety@hga-com.at
www.hga-com.at
Ungargasse 58 / 9
A - 1030 Wien

Zamówienie
Niniejszym zamawiamy winiety ekologiczne do oznaczenia pojazdów i ich klasy spalin Euro w Austrii:
Poniższy formularz należy wypełnić, podstemplować, podpisać i dołączyć do innych dokumentów, które należy przesłać pocztą
mailową: winiety@hga-com.at (max. 7MB/mail) lub pocztą kurierską na adres: Ungargasse 58 / 9, A - 1030 Wien

Nazwa firmy
Adres siedziby firmy
Adres do przesyłki winiet
Telefon
E-mail
NIP PL
Osoba kontaktowa

Tel. komórkowy

Ilość pojazdów ciężarowych do 3,5 tony
Ilość pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony
Liczba zamawianych winiet
Cena 1 winiety 25 EURO (netto bez VATu)
Koszt przesyłki poleconej prioritetowej 20 EURO
Prosimy o wystawienie faktury na kwotę łączną w wysokości
, która zostanie zapłacona zaraz po
otrzymaniu drogą mailową na konto bankowe HGA (z dopiskiem na przelewie nazwa firmy i ilość winiet):
Raiffeisenkasse Zistersdorf-Duernkrut
IBAN: AT45 3298 5000 0910 0223
BIC: RLNWATWWZDF

Miejscowość i data

Stempel firmowy, podpis

Przed wystawieniem winiet na konto bankowe należy wpłacić odpowiednią kwotę plus koszty przesyłki poleconej 20€ z dopiskiem nazwa firmy i ilość
winiet. Dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym HGA zostaną pojazdy zarejestrowane i wystawione winiety.
Bank: Raiffeisenkasse Zistersdorf-Duernkrut, IBAN: AT45 3298 5000 0910 0223, BIC: RLNWATWWZDF
Dalsze potrzebne dokumenty: 1.Kopia NIPu europejskiego, 2.Lista w postaci tabeli: nr. rejestracyjny ciągnika, numer identyfikacyjny pojazdu z dowodu
rejestracyjnego z pozycji E jedenastocyfrowy, klasa emisji spalin silnika EURO, 3.Kopia dowodu rejestracyjnego obydwie strony + kopie certyfikatu klasy
emisji spalin silnika EURO – w jednym dokumencie PDF. Jezeli będzie więcej ciągników w jednym dokumencie PDF prosimy nazwać PDF wszystkimi nr.
rejestracyjnymi, 4.W przypadku pojazdu klasy EURO 3 – potrzebne jest potwierdzenie czy ciągnik posiada filtry tzw. Partikel Filter, 5.E-Mail nie może być
większy niż 7MB. Wszystkie dokumenty muszą być czytelne – KOPIE MUSZĄ BYĆ JASNE – CIEMNE NIE BĘDĘ PRZYJMOWANE !
Winieta jest wystawiana na numer identyfikacyjny pojazdu, jednorazowo. Do winiety dołączone będzie pismo potwierdzające wydanie winiety.

