VLOGA PREDOR KARAVANKE (Obrazec 4A)
VLOGA ZA IZREDNO VRAČILO VREDNOSTI NEPORABLJENIH TOČK NA 14 -TOČKOVNI KARTI

Poslati na naslov: DARS d.d., Cestninsko uporabniška točka Hrušica, Hrušica 223, 4276 Hrušica
Podatki o cestninskem zavezancu:

številka:

(* Obvezno izpolnite polje)

*Naziv podjetja / ime in priimek uporabnika:
*Naslov:
*Poštna številka in pošta:
Zavezanec za DDV:

Država:
- DA

- NE

*Davčna številka podjetja:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov:

*Telefonska številka:

Fax:

Podatki o 14-točkovni karti in vozilu za katerega je bila pridobljena:
*ID številka kartice:
*Veljavnost kartice (do):
*Registrska številka vozila:

Podatki za nakazilo:
*Naziv banke in naslov banke:
*Številka transakcijskega računa / IBAN:
*SWIFT (BIC) koda banke:

Obvezne priloge:



Nepoškodovana 14 točkovna karta
Kopija prometnega dovoljenja

Datum: ______________________

Podpis zavezanca: _____________________________

Osebne podatke uporabnika v tej vlogi bo DARS d.d. varoval skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). DARS d.d. se zavezuje, da osebnih
podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili tega zakona in zgolj za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Izpolni zaposleni DARS!
Datum prejema vloge: ______________________

Zaposleni DARS :__________________________

Številka 14 TK karte:
Številka računa o nakupu 14-točkovne karte:
Veljavnost točkovne karte:
Datum izdaje računa:
Število neporabljenih točk na magnetni karti:
Na podlagi podpisane vloge, prejetih obveznih prilog in vpogleda v stanje na sistemskem poročilu iz sistema se uporabniku
na zgoraj navedeni bančni račun lahko povrne vrednost neporabljenih točk.

Vrednost neporabljenih točk: ____________________________ EUR
Obračun pripravil (tiskano):______________________________

Podpis:__________________________
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Sedež družbe: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, tel.:03/ 426-40-71, faks: 03/ 544-20-01 Izpostava: Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 300-99-00, faks: 01- 300-99-01, www.dars.si, gp@dars.si
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