MATRICA-KÉRVÉNY (3B Űrlap)
PÓTMATRICA (éves/féléves) MEGVÁSÁRLÁSI ÉRTÉKÉNEK VISSZATÉRÍTÉSÉT IGÉNYLŐ BEADVÁNY

következő címre küldendő: DARS d.d., DarsGo servis, Grič 54, 1000 Ljubljana
Autópályadíj-köteles adatai:
(*A mező kitöltése kötelező)

*Vállalat megnevezése / felhasználó neve és vezetékneve:
*Cím:
*Irányítószám, helyiség:
Adóköteles:

- IGEN

Ország:
- NEM

Kapcsolattartó személy:

*Adószám:
E-mail cím:

*Telefonszám:

Az útdíjfizetésre kötelezett személy gépjárművének adatai:
*A gépjármű márkája és típusa:
*A gépjármű rendszáma:

Átutalás adatai:
*A bank neve e:
*IBAN (nemzetközi bankszámlaszám):
*BIC (bank azonosító kódja):
Az útdíjszedési rendszerről szóló törvény (SzK hivatalos lapja, 2015/24. és 2017/41. szám) 38. § alapján az alábbi okból élek az éves matrica illetve (motorkerékpár esetében)
a féléves matrica időarányos értéke visszatérítésének lehetőségével:






A megsérült szélvédő cseréje,
A motorkerékpár azon részének cseréje, amelyre az autópálya-matrica fel volt helyezve,
jótállási időn belüli szélvédő, vagy motorkerékpár részének cseréje, amelyre a matrica fel volt helyezve,
a jármű autóbontóba adása.

A gépjárművön a következő típusú autópálya-matrica volt felhelyezve:

 féléves, havi vagy heti autópálya-matrica __ __ __ __ -as/-es évszámmal és ___ ___ jelölt dátummal
 a __ __ __ __ évre vonatkozó éves autópálya-matrica
 autópálya-matrica sorszáma __ __ __ __ __ __ __ __
amelyet új matricával helyettesítettek (ugyanolyan fajtájú potmatrica):

 autópálya-matrica sorszáma __ __ __ __ __ __ __ __
Kötelező mellékletek:
 eltávolított matrica, vagy a matricát viselő szélvédő darabja (amennyiben az eltávolított matricán nem látható a teljes
sorszám, szükséges a matrica kuponját is mellékelni). Az eltávolított féléves, havi vagy heti matrica esetében az
érvényességi időnek láthatónak kell lennie, ellenkező esetben mellékelni kell a matrica megvásárlását bizonyító
számlának is;
 az új/helyettesítő (azonos) matrica megvásárlását igazoló eredeti kupon és eredeti számla (betekintést követően
visszaadjuk a kérelmezőnek);
 szélvédőcsere számlájának fénymásolata, vagy a motorkerékpár része cseréjének számlája vagy
 a jótállási időn belül végzett szélvédő, vagy motorkerékpár része cseréjét bizonyító dokumentum, vagy annak
fénymásolata, amit a cserét végző műhely adott ki;
 A Szlovén Köztársaságban nem bejegyzett járművek számára a forgalmi engedély másolata;
FORDÍTS MEG



a gépjármű megsemmisítésre való leadásáról szóló dokumentum fénymásolatát és a gépjárművek nyilvántartásából
valú kitörlésról szóló dokumentum fénymásolatát. A dokumentumokhoz mellékelni kell a szlovén nyelvű fordítást,
amelyet hivatalos tolmács készít el.

Éves autópálya-matrica esetében a teljes ár visszatérítendő.
Az éves autópálya-matrica árának visszatérítésére a felhasználó abban az esetben jogosult, ha a pótmatricát a következő
naptári évre vonatkozó matricák érvényességi ideje kezdete előtt vásárol.
Az éves. Ill. féléves autópálya-matrica ára arányos részének visszaigénylő beadványt az autópályadíj-köteles a
jogosultság megállapítását követő 30 napon belül köteles beadni.
Tudatában vagyok annak, hogy helytelen adatok feltüntetése által az autópálya-matrica teljes árának (ill. a matrica ára
arányos részének) nem jogosult visszaigénylése igénylése büntetendő.

Dátum: ______________________

Igénylést benyújtó személy aláírása:________________________

Az adott beadványon szereplő személyes adatokat a DARS Rt. A Személyes adatok védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos lapja, 94/07 sz. – hivatalos véglegesített szöveg) értelmében kezeli. A DARS Rt.
Kötelezi magát, hogyy a személyes adatokat nem használja az említett törvény határozataival ellentétben, és kizárólag arra a célra használja, amire azokat igényelte.

A DarsGo servis
Az aláírt beadvány és a kötelező mellékletek alapján a felhasználó folyószámlájára, amelyet az első oldalon tüntetett fel,
visszatéríthető a pótmatrica értéke (féléves autópálya-matrica esetében a matrica ára arányos részének visszatérítése).

Dátum: ______________________

Előadó:________________________

INFOtel: 080 15 03 ali +386 (1) 51 88 350

