Załącznik nr 1 do Umowy / Appendix no 1 to the Contract

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH POJAZDÓW/ LIST OF REGISTERED VEHICLES
do Umowy nr / to the Contract no: _________________________
L.p./
item

Numer rejestracyjny
pojazdu/ Registration plate
number

Kod urządzenia
pokładowego / OBU
BarCode

Kraj/ Country

Klasa pojazdu/ Vehicle class1

Klasa emisji/ EURO emission
class

Metalizowana przednia szyba/
Metalized screen
Tak/Y/ Nie/N

Nr karty/ card number2

1

2

3

4

5

..................................................................................
Podpis Użytkownika lub osoby uprawnionej /
Signature of vehicle operator or authorized person

..................................................................................
Podpis osoby uprawnionej przez Spółkę /
Signature of the person authorized by the Company

1

13 - Pojazd lekki (LP), ŁMDMCP (łączna maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu) <= 3.5 t, MDMCP (maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu) <= 3.5 t/ Light Vehicle, C-MPGVW
(combined maximum permissible gross vehicle weight) <= 3.5 t, MPGVW (maximum permissible gross vehicle weight) <= 3.5 t
14 - Pojazd lekki ŁMDMCP > 3.5 t, MDMCP <= 3.5 t/ Light vehicle, C-MPGVW>3.5t, MPGVW<=3.5t
30 - Autobus o ilości siedzeń większej niż 9 (włączając kierowcę)/ Bus with more than 9 seats (including driver)
41 - Pojazd ciężki (CP), ŁMDMCP <12 t, MDMCP < 12 t, MDMCP > 3.5 t/ Heavy vehicle, C-MPVGW<12t, MPVGW<12t, MPGVW>3.5t
42 - Pojazd ciężki, ŁMDMCP >=12 t, MDMCP < 12 t, MDMCP > 3.5 t/ Heavy vehicle, C-MPVGW>=12 t, MPVGW<12t, MPGVW>3.5t
50 - Pojazd cięzki, ŁMDMCP >= 12 t, MDMCP >= 12 t/ Heavy vehicle, C-MPVGW>=12t, MPVGW>=12 t
2
Stosuje się dla Kont z odroczoną płatnością z gwarancją firm flotowych lub w przypadku wyboru opcji automatycznego doładowania dla konta przedpłaconego za pomocą karty kredytowej lub flotowej/
Applicable for the post-pay Account with FCI guarantee or in case of automatic top up option with the credit or fleet card use for the pre-pay account

Elektroniczny System Poboru Opłat viaTOLL
Więcej informacji: www.viatoll.pl infolinia 800 101 101 (numer bezpłatny dla połączeń z polskich telefonów stacjonarnych),
22 521 10 10 (numer płatny, dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, koszt wg stawek operatora)
info@viatoll.pl

