
Žiadosť o certifikáty a potvrdenia Dealer : 
Dátum odoslania : 01/06/2017
Meno :

Vozidlo 
č. Model / Typ VIN (kompletný) Typ motora Číslo motora Skratka 

certifikátu Poplatok Dodanie 
certifikátu Dokončovateľ / Vlastník / Držiteľ Poznámka

1

Vysvetlivky
Typ certifikátu "Lärmarmes Kraftfahrzeug" (certifikát o nízkej hlučnosti pre Rakúsko) - vystavenie nového Skratka certifikátu: L

"Lärmarmes Kraftfahrzeug" (certifikát o nízkej hlučnosti pre Rakúsko) - predĺženie platnosti Skratka certifikátu: L-predĺž.
"CEMT" (certifikát zeleného a bezpečného vozidla pre CEMT) Skratka certifikátu: CEMT
Súhlas s dokončovaním vozidla / Vyhlásenie o spolupráci pri dokončovaní vozidla Skratka certifikátu: D

Typ motora Nachádza sa na motore, je nutné uvádzať celý údaj (pred aj za hviezdičkou) Príklad označenia typu motora Tector Euro V: F4AE3681E*S
Číslo motora Nachádza sa na motore, je nutné uvádzať celý údaj (vrátane všetkých núl pred číslom) Príklad označenia čísla motora Tector Euro V: 01172630

Poplatok Za vystavenie certifikátu L a CEMT na nové vozidlo (určené na medzinárodnú dopravu) Poplatok: 0
Za vystavenie certifikátu L alebo CEMT na ojazdené alebo jednotlivo dovezené nové vozidlo Poplatok: 120,- €
Za predĺženie platnosti certifikátu L (na ojazdené vozidlo) Poplatok: 100,- €
Za vystavenie súhlasu s dokončovaním vozidla / Vyhlásenie o spolupráci (skratka D) Poplatok: 0
Poštou na adresu dealera Dodanie certifikátu: Poštou 
Poštou na dealera s OE Dodanie certifikátu: Poštou s OE
Osobne v kancelárii IVECO Slovakia Dodanie certifikátu: Osobne

Dokončovateľ Je nutné uvádzať oficiálne údaje z www.orsr.sk alebo z www.zrsr.sk

Poznámky: Typ motora (celý údaj) a číslo motora (celý údaj) je nutné uvádzať v prípade žiadostí CEMT, L a L-predĺž.
Prílohy k žiadostiam CEMT, L a L-predĺž. na jazdené vozidlá sú fotka štítku vozidla a štítku motora a kópia protokolu o absolvovaní TK nie staršieho než 10 mesiacov.
K žiadostiam L a L-predĺž. je naviac nutné potvrdenie autorizovaného servisu o vykonaní kontroly vozidla a splnení podmienok pre "Lärmarmes Kraftfahrzeug".
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