AUTÓPÁLYA-MATRICA KÉRELEM (3F űrlap)
KÉRVÉNY bontóba kerülő járműn lévő éves/féléves autópálya-matrica vételára (időarányos) részének visszatérítése iránt

Postacím: DARS d.d., DarsGo servis, Grič 54, 1000 Ljubljana
Az útdíj fizetésére kötelezett úthasználó adatai:
(* Kötelezően kitöltendő mező)

*Cégnév / felhasználó kereszt- és vezetékneve:
*Cím:
*Irányítószám és helység:
ÁFA fizetésére kötelezett:

Ország:
- IGEN

- NEM

Kapcsolattartó személy:

*A cég adószáma:
E-mail:

*Telefonszám:

Az útdíj fizetésére kötelezett úthasználó járművének adatai:
*A jármű márkája és típusa:
*A jármű rendszáma:

Banki adatok átutaláshoz:
*A bank neve:
*A folyószámla száma / IBAN:
*A bank SWIFT (BIC) kódja:

Az útdíjszedésről szóló törvény (SzK hivatalos lapja, 2015/24. és 2017/41. szám)38. § rendelkezése és az előírt
megsemmisítési igazolás alapján igénybe veszem a bontóba kerülő járműn lévő éves/féléves autópálya-matrica értéke
időarányos része visszatérítésének lehetőségét.
A járművön az alábbi autópálya-matrica volt elhelyezve:

 féléves autópálya-matrica (egynyomtávú jármű) __ __ __ __ -as/-es évszámmal és ___ ___ -i dátummal
 __ __ __ __ évre vonatkozó éves autópálya-matrica


sorozatszám: __ __ __ __ __ __ __ __

amelyre vonatkozóan igénybe vesszük az autópálya-matrica vételárának az érvényesség lejártáig meglévő időarányos
része visszatérítésének lehetőségét,



a jármű forgalomból való kivonásának és bontóba adásának napja: __ __ __ __ __ __ __ __

Kötelező mellékletek:




az eltávolított autópálya-matrica vagy a szélvédő azon része, ahová a matrica fel volt ragasztva (ha az eltávolított autópálya-matricán
nem látható a teljes sorozatszám, akkor a hozzátartozó kupont is mellékelni kell), ellenkező esetben a vásárlást igazoló számlát is
mellékelni kell;
Szlovéniában a jármű bontása miatt a forgalomból történő kivonásáról szóló adatot a DARS hivatalból szerzi be.

Megjegyzés: A jármű bontása miatt a forgalomból történő kivonása esetén az útdíj fizetésére kötelezett úthasználó részére a
visszatérítés csak az adat járműnyilvántartásból való lekérése után történik (a Szlovén Köztársaságban bejegyzett járművekre
vonatkozik).
A külföldön bejegyzett illetve a forgalomból kivont járművek esetén az útdíj fizetésére kötelezett úthasználó köteles benyújtani
a használt autó bontóban való leadását igazoló dokumentum fénymásolatát valamint a forgalomból való kivonásról szóló
hatósági igazolás másolatát. E két dokumentum szlovén fordítását csak felesküdött bírósági fordító készítheti el.
FORDÍTSD MEG

A folyó naptári évre érvényes éves (féléves) autópálya-matrica vételárának az érvényesség lejártáig fennmaradó részének
visszatérítése iránti kérelmet az útdíj fizetésére kötelezett úthasználó köteles legkésőbb a jogosultság feltételeinek
teljesítésétől számított 30 napon belül benyújtani.
Tudatában vagyok, hogy az autópálya-matrica vételárának az érvényesség lejártáig fennmaradó részének téves adatok
miatti jogosulatlan felvétele büntetendő.

Dátum: ______________________

Az útdíj fizetésére kötelezett aláírása: _____________________________

A felhasználó jelen kérelmen feltüntetett személyes adatait a DARS Rt. a személyes adatok védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos lapja, 94/07 sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) rendelkezései
szerint kezeli. A DARS Rt. kötelezi magát, hogy a személyes adatokat nem használja az említett törvény rendelkezéseivel ellentétesen, és kizárólag arra a célra használja, amire azokat igényelte.

Az DarsGo servis
Az aláírt kérvény és az átvett kötelező mellékletek alapján az úthasználónak az 1. oldalon nevezett folyószámlájára
visszautalható az autópálya-matrica vételárának az érvényesség lejártáig fennmaradó időarányos összege.

A kérelem beérkezésének dátuma: ______________________

Előadó: _____________________________

INFOtel 080 15 03 vagy +386 (1) 51 88 3 50

