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I. Разяснение на понятията  

 
„Член на Consorzio“  се отнася до търговски активно лице или фирма, което/която вече е регистриран/а 

като член на Consorzio за своите търговски цели, като това съществуващо членство 

е предпоставка за използването на DKV BOX.  

 

 

„Формуляр за поръчка“ се отнася до формуляра със заявлението за предоставяне на едно или повече 

устройства DKV BOX.   

„Указание“ означава настоящото DKV-Указание за заявяването и ползването на телематични 
отчитащи пътни такси устройства DKV BOX. 

  
„DKV“ означава прдприятието DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG. 

„Consorzio“ се отнася до кооперирането на фирми под наименованието Consorzio DKV EURO 

SERVICE. 

„Договор за използване“ се отнася до договора между Consorzio и члена на Consorzio, който позволява на 
последния да използва едно или повече устройства DKV BOX и включва 
следното: 

  - формулярът за поръчка на DKV BOX   
  - настоящата директива   
 
„DKV BOX“ се отнася до телематичното устройство за регистриране на пътни такси „DKV BOX 

Италия“, на което DKV е собственик и разпространител (наричано по-долу за 

краткост „DKV BOX“ или „устройство“). DKV BOX се използва за регистриране на 

пътните такси, за които е одобрено устройството, при условие че е възможно да се 

извършва отчитане със съответното устройство. 

“OBU” On Board Unit, уред за автоматично регистриране и отчитане на пътни такси. 

„Пътна такса“  Такси, събирани от фирмите за пътни такси за използването на участъци от 

магистрали, тунели и мостове, както и платени паркинги и фериботи, както и 

вътрешноградски пътища/тол станции (градски пътни такси). 

„Фирми за пътни такси“  се отнася до операторите на магистрали, тунели, мостове, паркинги, 

вътрешноградски пътища/тол станции и фериботи, които приемат използването на 

DKV BOX и фактурират на DKV разходите за това приемане, както и таксите, 

регистрирани от DKV BOX при използване на магистрали, тунели, мостове, 

паркинги, вътрешноградски пътища/тол станции (градски пътни такси) и фериботи. 

„Мрежа“ се отнася до всички ленти за плащане на пътни такси на фирмите за пътни такси, 

които приемат DKV BOX.   

„Инструкции за употреба“ Условия за ползване на фирмите за пътни такси.   

       

 
 

  



 
                                                     

  

 

II. Общи разпоредби  

РАЗДЕЛ 1 – Предмет 

1.1. Съгласие:  
Притежаването и ползването на DKV BOX 
включва по право безусловното съгласие и 
приемане на настоящото указание. 
Зависещият от регистрационния номер уред 
DKV BOX, зависещо от регистрационния 
номер, е свързано с едно превозно средство на 
члена на Consorzio, посочено във формуляра 
за поръчка и може да се инсталира само в него.    

 
1.2. Регистрация, задължения за информиране на 

члена на Consorzio 
Членът на Consorzio гарантира за пълнотата и 
коректността на всички данни, предоставени от 
него в рамките на договора за използване. Членът 
на Consorzio се задължава незабавно да допълва 
и актуализира данните, предоставени от него на 
Consorzio,  
по-специално в случай на:   

- промяна на регистрираното или 
регистрираните превозни средства,  

- изменение на регистрационния 
номер на превозното средство, в 
което е инсталиран DKV BOX,  

- дерегистрация на моторно превозно 
средство, в което има инсталиран 
зависещ от регистрационния номер 
DKV BOX1, 

Като цяло, членът на Consorzio се задължава да 
предоставя и актуализира цялата информация, която 
може да бъде полезна за изпълнението на договора за 
използване.   

 
РАЗДЕЛ 2 – Доставка на отчитащи устройства (DKV 
BOX) 
 
2.1. Доставка 

Consorzio доставя DKV BOX на члена на 
Consorzio на адреса за доставка, посочен във 
формуляра за поръчка на DKV BOX.   

2.2. Собственост 
DKV BOX остава изключителна, 
непрехвърляема и незаложима собственост 
на DKV и се предоставя на члена на Consorzio 
въз основа на неговия формуляр за поръчка 
до настъпването на някое от обстоятелствата, 
посочени в точка 8 на тази директива. DKV 
BOX следва да се съхранява и да се работи с 
него грижливо и отговорно. Уредът не трябва 
да се предоставя или предава на никакво 
трето лице. 
 
Членът на Consorzio има задължение да се 
грижи за DKV BOX и да го пази и носи 
отговорност за използването му в 
съответствие с договора. Той  носи 
отговорност за нарушения на тези задължения 
от лицата, подпомагащи го в изпълнението на 
служебните му задължения, на които е 
предоставил превозното средство с 
монтирано в него DKV BOX.  

 
РАЗДЕЛ 3 – Условия за ползване  
 

 
Това се прилага само ако такова отрегистриране е разрешено 

в държавата, в която е седалището на клиента и/или в 

3.1. Монтиране 
Членът на Consorzio поема разходите за 
правилното инсталиране на DKV BOX в своето 
моторно превозно средство съгласно 
инструкциите за инсталиране. Той получава 
многоезични инструкции за инсталиране от 
Consorzio с доставката на DKV BOX и носи 
отговорност за инсталацията.  

3.2. Ползване 
Изрично е забранено лица, различни от члена 
на Consorzio да използват DKV BOX.  
 
DKV BOX трябва да се държи постоянно и 
непрекъснато във функционална готовност в 
цялата предвидена за уреда акцептираща 
мрежа в предвиденото за целта поддържащо 
устройство.  

 
В превозното средство трябва да се ползва 
само един  активен уред OBU за тол система. 
Ако едновременно се возят повече активни 
уреди  OBU може да се получи двойно 
регистриране и в резултат на това двойно 
отчитане. Изрично се посочва, че Consorzio 
има право да издава фактури в тази връзка. 
 
При използване на DKV BOX за заплащане на 
дължимите тол такси, следва да се ползват 
само предвидените за целта пътни ленти. 
Задължително трябва да се съблюдава 
предвидената за тези пътни ленти скорост от 
страна на съответния концесионер. Отпада 
издаването на квитанции, както ри плащане в 
брой или чрез карта, тъй като пътните такси се 
начисляват във фактурата на Consorzio. 

 
РАЗДЕЛ 4 – ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  
 
4.1 Възнаграждение и разходи  

В допълнение към пътните такси и 
разходите/таксите във връзка с използването на 
магистрали, тунели, мостове, паркинги, 
вътрешноградски пътища/тол станции (градски 
пътни такси) и фериботи, които се регистрират 
от DKV BOX и подлежат на плащане на 
Consorzio в съответствие с Правилника за 
вътрешния ред на Consorzio, членът на 
Consorzio заплаща таксите за предоставяне на 
DKV BOX, определени в настоящата директива..  

 
 Правилникът за вътрешния ред е достъпен по 

всяко време в защитената зона на уебсайта на 
DKV или може да бъде поискан от клиентския 
консултант.    

 
 Consorzio начислява такса за управление (или 

„такса за използване“) от 0,99 евро на месец за 
всяко DKV BOX. Тази такса за управление на 
DKV BOX, която Consorzio начислява за 
предоставяне на DKV BOX, е паушална. 
Размерът на таксата за управление на DKV BOX 
не зависи от действителното използване на DKV 
BOX и условията за неговото използване. 

  
4.2  Възстановяване на пътни такси   

Използването на DKV BOX позволява на 
члена на Consorzio да подаде заявление за 
възстановяване на магистрални пътни такси в 
съответствие със съответните министерски 
решения на италианското министерство на 

държавата, в която е регистрирано съответното моторно 

превозно средство.   
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инфраструктурата и транспорта. За целта 
членът на Consorzio трябва да отговаря на 
изискванията и условията, посочени в 
министерските решения. Важна предпоставка 
е членът на Consorzio да гарантира, че 
обвързаното с регистрационния номер 
устройство DKV BOX е инсталирано и се 
използва само в превозното средство, за 
което е предназначено, и се използва само в 
него (всяко от тези DKV BOX устройства е 
регистрирано за само едно превозно 
средство). Изрично се забранява DKV BOX да 
се използва в превозно средство, различно от 
регистрираното и определено за него 
превозно средство. Ако, в разрез с тази 
директива, членът на Consorzio или 
регистрира няколко бордови устройства на 
DKV или на други доставчици за едно 
превозно средство, или използва DKV BOX в 
превозно средство, различно от 
регистрираното превозно средство, това може 
да доведе до загуба на възстановяването. 
Съгласно член 2 от своя устав, Consorzio 
автоматично изисква възстановяване на 
пътни такси от името на члена на Consorzio за 
целия оборот, генериран с DKV BOX в Италия, 
от компетентните органи въз основа на 
данните, предоставени при регистрацията.  

 
4.3  Издаване на фактури  

Отчитането на всички такси за DKV BOX се 
извършва в съответствие с Правилника за 
вътрешния ред. Consorzio издава фактури на 
члена на Consorzio два пъти месечно. По 
правило периодът на фактуриране за първата 
половина на месеца е от 1-во до 15-о число на 
месеца, а за втората половина на месеца от 
16-о число до последния ден на месеца. 
Съгласно италианското законодателство 
таксите могат да се фактурират и различно от 
този период (например, ако фирмата за пътни 
такси изпадне в просрочие с начисляването на 
пътните такси към Consorzio). 

 
РАЗДЕЛ 5 - Загуба, кражба, функционално 
смущение, разрушаване, повреда 
 
5.1. Кражба, загуба или други случаи на изгубване  

За кражба, загуба или друго изгубване на 
фактическата власт върху DKV BOX трябва да 
се съобщи незабавно по имейл на Consorzio, 
като се използва сервизния лист на Consorzio 
за DKV BOX. Eine unverzügliche Mitteilung hat 
insbesondere das KFZ-Kennzeichen des 
Kraftfahrzeuges, aus dem die DKV BOX verloren 
oder gestohlen wurde, zu enthalten.  

 

В случай на кражба, загуба, унищожаване, 
повреда или друга причина за изгубване на 
фактическата власт, членът на Consorzio 
дължи такса за невръщане за всяко едно 
устройство DKV BOX. Тази такса за 
невръщане на устройство е посочена в точка 
8.2 на тази директива.    

  

DKV BOX, съобщено като откраднато, 
изгубено или с изгубена върху него 
фактическа власт, не трябва да се използва 
повече, ако бъде намерено отново, а трябва 
незабавно да се върне на Consorzio от члена 
на Consorzio в съответствие с точка 8.2 на тази 
директива. 

 
 
5.2. Липсваща годност за функциониране на DKV 
BOX 

Ако DKV BOX не функционира правилно, 
членът на Consorzio е длъжен незабавно да 
информира Consorzio за това.  

 

Членът на Consorzio може да поиска ново 
устройство като заместващо устройство от 
Consorzio.. Веднага след получаване на 
новото устройство, членът на Consorzio 
трябва да върне старото устройство на 
Consorzio за своя сметка в съответствие с 
точка 8.2 на тази директива. За връщането на 
старото устройство членът на Consorzio 
трябва да използва изолационната чанта, 
приложена към доставката на новото DKV 
BOX.   

 
5.3. Подмяна на DKV BOX  

Consorzio има право по всяко време да замени 
доставеното DKV BOX с по-нов модел на DKV 
BOX.    
Освен това Consorzio  може да смени и/или 
замени DKV BOX по технически причини, 
например при модифициране на DKV BOX или 
начина на функционирането му, при 
износване, при смяна на превозното средство 
или промяна на характеристиките на 
превозното средство, към което е зачислено 
DKV BOX. 

 

В горепосочените случаи за извършване на 
смяна, членът на Consorzio трябва да изпрати 
DKV BOX на Consorzio при първото поискване 
от Consorzio в съответствие с точка 8.2 на тази 
директива.   

 
5.4. Временно блокиране на уредите 

Consorzio може да забрани използването на 
DKV BOX незабавно и без предизвестие, ако е 
налице едно от основанията, посочени в член 
8 на Устава.   

  
Поради това Consorzio може временно да 
блокира отделни или всички DKV BOX 
устройства, без да иска тяхното предаване. 
Независимо от временното блокиране на 
отделни или всички DKV BOX устройства, 
членът на Consorzio продължава да дължи 
такса за управление на DKV BOX в 
съответствие с точка 4.1 на тази директива. 
Фирмите за пътни такси могат да прибират 
блокирани DKV Box. 
 
Consorzio има право да уведоми своите 
сервизни партньори за блокирането на DKV 
BOX и/или прекратяването на договорните 
отношения с члена на Consorzio по 
електронен път, чрез изпращане на списъци 
за блокиране или по друг начин.  

5.5. Отговорност на члена на Consorzio 
Членът на Consorzio носи отговорност за всяка 
употреба на DKV BOX в противоречие с 
договора или с цел злоупотреба, както и за 
всяка последващо регистрирана транзакция 
във връзка с пътни такси, освен ако членът на 
Consorzio и оторизираният потребител на 
превозното средство, в което е инсталиран 
DKV BOX, са взели всички разумни предпазни 
мерки срещу използване на устройството в 
противоречие с договора или с цел 
злоупотреба, за което членът на Consorzio е 
длъжен да представи доказателства 
Неправомерното ползване на DKV BOX може 
да се преследва съгласно наказателното 
право. 
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Членът на Consorzio носи отговорност за 
увреждане на DKV BOX в резултат на 
неправилна употреба и/или употреба в 
противоречие с договора. По-специално е 
строго забранено да се отваря устройството, 
да се изважда батерията и да се копират 
запаметени данни. 

 
РАЗДЕЛ 6 – Рекламации/Допълнителни изисквания 
на дружествата, събиращи пътни такси 
 

Пътните такси, всякакви „специални търговски 
условия“ и други условия за ползване на 
фирмите за пътни такси не са съставна част 
на тази директива. Членът на Consorzio е 
длъжен да действа в съответствие с 
условията за ползване, предоставени на 
разположение на уебсайта на DKV (www.dkv-
mobility.com). 

 
Споровете в тази връзка трябва да се 
изясняват директно между фирмата за пътни 
такси и члена на Consorzio. В случай на 
технически проблеми в технологията за 
отчитане и начисляване на пътни такси на 
фирмите за пътни такси, членът на Consorzio 
не може да предявява никакви претенции 
спрямо Consorzio. 

 
Рекламациите и исканията за възстановяване 
на суми, свързани с транзакциите, 
регистрирани с DKV BOX, трябва да се 
отправят от члена на Consorzio директно към 
Consorzio.   

  
Членът на Consorzio може да отправя други 
рекламации и искания за възстановяване на 
суми или директно или чрез Consorzio до 
фирмата за пътни такси. Consorzio препраща 
незабавно всички рекламации и искания за 
възстановяване на суми, съобщени на 
Consorzio, до фирмите за пътни такси.   

 
Членът на Consorzio е длъжен да проверява 
фактурите, издадени в рамките на договора за 
използване, веднага след получаването им. 
Всички рекламации или възражения във 
връзка с тези фактури трябва да се изпращат 
на Consorzio, под заплаха от изгубване на 
правата по тях, заедно с всички подкрепящи 
документи не по-късно от 2 месеца от датата 
на съответната фактура. 

 
РАЗДЕЛ 7 – ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ЗАЩИТА НА 
ДАННИ   

Consorzio обработва данните на члена на 
Consorzio,  по-специално тези от договорните 
отношения, изключително в рамките на 
разпоредбите за защита на данните (Общ 
регламент на ЕС относно защитата на 
данните, по-специално чл. 6). Доколкото е 
допустимо според разпоредбите за защита на 
данните, това включва също обработката 
и/или предаването на данни на трети страни 
(например сервизни партньори), които 
работят за Consorzio, като се вземат предвид 
законовите разпоредби и съответни гаранции 
за защита на данните. Допълнителна 
подробна информация относно защитата на 
данните е налична на https://www.dkv-
mobility.com/de/maut/maut-pro-
land/italien/consorzio-dkv. 

 
8.1. Продължителност   

Договорът за използване предполага 
регистрацията на члена на Consorzio като 

член на Consorzio и възниква с приемането на 
формуляра за поръчка, изпратен от члена на 
Consorzio за неговите превозни средства. Той 
продължава до края на бизнес отношенията с 
Consorzio във връзка с DKV BOX (с 
изключение на разпоредбите на точки 8.2 и 
9.2, които продължават да се прилагат). 
Consorzio може да прекрати договора за 
използване в съответствие с член 1456 от 
Гражданския кодекс на Италия, ако членът на 
Consorzio е изпаднал в просрочие с 
плащанията или не издаде DKV-BOX 
устройствата в съответствие с точка 8.2 от 
настоящата директива. 

8.2. Издаване на уредите DKV BOXES, обратно  
връщане   

След прекратяване на договора за използване 
или когато Consorzio поиска издаване или 
поради настъпване на промяна в 
автомобилния парк на члена на Consorzio по 
отношение на регистрирани превозни 
средства, които вече не са включени в 
договора за използване, или в други случаи, 
посочени по-горе в директивата, членът на 
Consorzio трябва незабавно да върне всички 
устройства, намиращи се в негово владение, 
окомплектовани и неповредени/непроменени 
обратно на Consorzio , а именно 

- опаковани херметично в алуминиева 
хартия,  

- на собствени разноски и изпратени 
на адрес: 

 
Consorzio DKV Euro Service  

c/o DKV EURO SERVICE GmbH + 

Co. KG  

OBU Management  

Balcke-Dürr-Allee 3  

D-40882 Ratingen   

 
Ако Consorzio не получи устройствата в 
рамките на 14 календарни дни след искането 
за издаване или след края на търговските 
отношения или в случай на смяна, Consorzio 
ще начисли такса за невръщане на устройство 
(обезщетение) в размер на 30,00 евро за всяко 
DKV BOX. Таксата за невръщане на 
устройство ще бъде начислена на члена на 
Consorzio във фактурата на Consorzio, както и 
дължимите и регистрирани пътни такси, за 
които членът на Consorzio носи отговорност 
след прекратяване на търговските отношения 
или след отправено искане за издаване, 
отрегистриране или замяна. 

 
РАЗДЕЛ 9 – Разни 
 
9.1.  Изменения на указанието  

Настоящото указание важи в началото за 
вписаните във формуляра за поръчка на уред 
DKV BOX уреди DKV BOX и след това за 
допълнително поръчаните  или подменени 
уреди DKV BOX. 

 
Consorzio си запазва правото да променя тази 
директива по всяко време.   

 
Consorzio ще информира писмено члена на 
Consorzio за промените в тази директива на 
Consorzio за заявяване и използване на 
телематични устройства за регистриране на 
пътни такси (DKV BOX), без да е необходимо 
да изпраща променените отделни разпоредби 
на тази директива или новата формулировка 
на директивата. По-скоро съобщаването на 

https://www.dkv-mobility.com/de/maut/maut-pro-land/italien/consorzio-dkv
https://www.dkv-mobility.com/de/maut/maut-pro-land/italien/consorzio-dkv
https://www.dkv-mobility.com/de/maut/maut-pro-land/italien/consorzio-dkv
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линка за извикване на променения документ и 
информирането относно факта на промяната 
като такива са достатъчни. Писменото 
информиране може да се извърши и във 
фактурите. Ако членът на Consorzio не 
изпрати писмено възражение в рамките на 
един месец от съответното съобщаване на 
промяната, това се счита като съгласие с 
промяната, като Consorzio ще посочва това в 
съобщенията за промените.  

 

Членът на Consorzio има възможност да 
отхвърли новата директива, като прекрати 
договора за използване, незабавно 
преустанови използването на DKV BOX 
устройствата, намиращи се в негово 
владение, и ги изпрати обратно на Consorzio в 
съответствие с изискванията за обратно 
изпращане в съответствие с точка 8.2 от 
настоящата директива 

 
9.2 Валидност и тълкуване за чуждестранни 
членове на Consorzio 

Тази директива, изготвена на италиански език, 
се прилага и за търговските отношения с 
чуждестранни членове на Consorzio. 
Италианската версия и всички други езикови 
версии са достъпни по всяко време в 
защитената зона на уебсайта на DKV или могат 
да бъдат поискани от клиентските консултанти.  
 
Преводът на този документ, предоставен на 
чуждестранните членове на Consorzio на 
съответния национален език или на английски 
език, трябва да служи за по-добро разбиране. Im 
Falle eines Auslegungsstreits hat stets der 
italienische Text Vorrang. 
 
Тази директива подлежи на италианското 
законодателство с изричното изключване на 
Конвенцията на ООН за договорите за 
международна продажба на стоки (CISG, Виена 
1980 г.) и италианските стълкновителни норми.  
 
Както е предвидено в устава на Consorzio, 
всички спорове относно събирането на 
вземания от члена на Consorzio попадат под 
изключителната юрисдикция на съда в Милано 
(Италия).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуалност: Октомври 2021 г.   

 

………………………………………………………… 

Дата, подпис на члена на Consorzio  

(законен представител или пълномощник) 

 

 

В съответствие с членове 1341 и 1342 от Гражданския 

кодекс на Италия изрично се съгласяваме със 

следните точки: 

 

3.2 Ползване 

5.4 Блокиране на устройствата 

6 РЕКЛАМАЦИЯ / специални условия на фирмите за 

пътни такси 

9.2 Юрисдикция  

 

 

 

…………………………………………………………… 

Дата, подпис на члена на Consorzio (законен 

представител или пълномощник) 

 


