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I. Sąvokos  

 
„Consorzio Mitglied“  žymi komercinę veiklą vykdantį asmenį arba įmonę, kuris / kuri savo 

komercinius tikslus jau yra užregistravęs kaip „Consorzio Mitglied“, ir ši 

narystė yra būtina sąlyga, kad galėtų naudotis DKV BOX.  

 

„Užsakymo forma“   žymi formą su prašymu perleisti naudotis viena arba keliomis DKV BOX.

  
 
„Direktyva“ žymi taikomą „Consorzio“ direktyvą dėl telematinių matavimo prietaisų (DKV 

BOX) užsakymo ir naudojimo.     
  
„DKV“     apibrėžia įmonę „DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG“. 
 
 
„Consorzio“ žymi įmonių bendradarbiavimą, tai vadinant „Consorzio DKV EURO 

SERVICE“ 
 
„Naudojimosi sutartis“  žymi tarp „Consorzio“ ir „Consorzio Mitglied“ sudarytą sutartį, suteikiančią 

pastarajam teisę naudotis viena ar keliomis DKV BOX ir kuri apima: 
  - užsakymo formą DKV BOX,   
  - šią direktyvą.  

 
 

„DKV BOX“ žymi telematinį matavimo prietaisą „DKV BOX Italia“, kurio savininkas ir 
leidėjas yra DKV (toliau sutrumpintai vadinamas DKV BOX arba „prietaisas“). 
DKV BOX skirta registruoti kelių mokesčiams, kuriems šį prietaisą galima 
naudoti ir kuriuos sumokėti galima atitinkamu prietaisu. 

     
    
„OBU prietaisas“ „On Board Unit“ – tai prietaisas, skirtas kelių mokesčiams registruoti ir 

automatinei apskaitai. 
 
       
„Kelių mokesčiai“ Kelių mokesčių rinkimo bendrovių renkami mokesčiai arba rinkliavos už 

naudojimąsi tam tikrais greitkelių ruožais, tuneliais, tiltais, mokamomis 

automobilių stovėjimo aikštelėmis ir keltais bei miesto gatvėmis / mokesčių 

surinkimo punktais (miesto rinkliavos). 

     

„Kelių mokesčių rinkimo bendrovės“ žymi greitkelių, tunelių, tiltų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių, 

mokesčių surinkimo punktų ir keltų, naudojančių DKV BOX ir DKV 

operatorius, naudojančius DKV BOX ir renkančius mokesčius už naudojimąsi 

greitkeliais, tuneliais, tiltais, automobilių stovėjimo aikštelėmis, miesto 

gatvėmis ir mokesčių surinkimo punktais (miesto rinkliavos) ir keltais 

„Tinklas“ žymi visas kelių mokesčių rinkimo bendrovių, naudojančių DKV BOX. 
 
„Naudojimosi instrukcijos“ Kelių mokesčių rinkimo bendrovių naudojimo sąlygos.  
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II. Bendrosios nuostatos  

1 SKYRIUS. GALIOJIMO ZONA 

 
1.1. Sutikimas 

DKV BOX turėjimas ir naudojimas reiškia 
besąlygišką pritarimą nurodytai direktyvai. 
Konkrečiam automobilio valstybiniam numeriui 
priskirta DKV BOX yra susieta su atskira, 
užsakymo formoje nurodyta transporto 
priemone, priklausančia „Consorzio Mitglied“ ir 
gali būti tik joje montuojama.    

1.2. „Consorzio Mitglied“ registracija, informavimo 
prievolės 

„Consorzio Mitglied“ užtikrina, kad visi 
duomenys, kuriuos pateikėte pagal šią 
naudojimosi sutartį yra išsamūs ir teisingi. 
„Consorzio Mitglied“ įsipareigoja „Consorzio“ 
pateiktus duomenis papildyti ir atnaujinti, ypač 
šiais atvejais:   

- pasikeitus vienai arba kelioms 
registruotoms transporto priemonėms,  

- pasikeitus transporto priemonės, 
kurioje sumontuotas DKV BOX, 
valstybiniam numeriui, 

- išregistravus transporto priemonę, 
kurioje sumontuotas su valstybiniais 
numeriais susietas DKV BOX1, 

Paprastai „Consorzio Mitglied“, įsipareigoja 
pateikti ir atnaujinti bet kokią informaciją, kuri gali 
būti naudinga naudojimosi sutarčiai vykdyti.   
 

2 SKYRIUS. DKV BOX PRISTATYMAS 
 
2.1. Pristatymas 

„Consorzio“ l DKV BOX pristato „Consorzio 
Mitglied“ pristatymo adresu, kuris nurodytas DKV 
BOX užsakymo formoje.   

 
2.2. Nuosavybė 

DKV BOX lieka išimtinė, neperduodama ir 
neįkeičiama DKV nuosavybė, o „Consorzio 
Mitglied“ suteikiama naudotis, vadovaujantis 
užsakymo forma iki šios direktyvos 8 punkte 
nurodytos aplinkybės atsiradimo. Jo negalima 
perleisti arba atiduoti tretiesiems asmenims. 
  
„Consorzio Mitglied“ privalo prižiūrėti ir saugoti 
DKV BOX ir yra atsakingas, kad ja būtų 
naudojamasi taip, kaip apibrėžta sutartyje. 
„Consorzio Mitglied“ atsako už įgaliotųjų 
asmenų, kuriems buvo patikėta transporto 
priemonė su sumontuota DKV BOX, šių prievolių 
pažeidimą.  

 
3 SKYRIUS. NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 
3.1. Montavimas 

Išlaidas už tinkamą DKV BOX įrengimą 
transporto priemonėje, laikantis montavimo 
instrukcijos nurodymų, apmoka Consorzio 
Mitglied. Kartu su DKV BOX „Consorzio“ 
perduoda kartu ir keliomis kalbomis parengtą 
montavimo instrukciją ir yra atsakingas už jos 
įrengimą.  

3.2. Naudojimas 
Draudžiama, kad DKV BOX naudotųsi kiti 
asmenys, o ne „Consorzio Mitglied“.  
DKV BOX turi veikti be pertraukų, visame tam 
skirtame tinkle ir numatytame prietaiso laikiklyje. 

 
Tai galioja tik tuomet, kai šalyje, kurioje yra kliento buveinė arba 
susijusios transporto priemonės registracijos šalyje toks 
atšaukimas yra leidžiamas.   

 
Vienai kelių mokesčių sistemai transporto 
priemonėje galima naudoti tik vieną aktyvų OBU. 

 
Aiškiai pabrėžiama tai, kad „Consorzio“ turi teisę 
atskaičiuoti reikiamą sumą. 
Aiškiai nurodoma, kad DKV turi teisę atskaityti. 

 
Naudojant DKV BOX keliems mokesčiams 
mokėti būtina naudotis specialiai pažymėtais 
keliais. Būtina laikytis atitinkamos kelių 
mokesčius administruojančios įmonės šiems 
keliams leidžiamo didžiausio greičio. Mokėjimo 
dokumentas neruošiamas, kaip mokant 
grynaisiais ar kortele, nes kelių mokesčiai įtraukti 
į „Consorzio“ sąskaitą. 

 
4 KOMPENSACIJA 
 
4.1. Kompensacija iš išlaidos 
 

Be kelių mokesčių ir rinkliavų / kompensacijų už 
naudojimąsi greitkeliais, tuneliais, tiltais, 
automobilių stovėjimo aikštelėmis, miesto 
gatvėmis / mokesčių surinkimo punktais (miesto 
mokestis) ir keltais, kuriuos / kurias registruoja 
DKV BOX ir kurie / kurios turi būti sumokėti 
„Consorzio“ pagal „Consorzio“ vidaus taisykles, 
„Consorzio Mitglied“ privalo sumokėti šioje 
direktyvoje nustatytus mokesčius už naudotis 
suteiktą DKV BOX. 
Su vidaus taisyklėmis susipažinti bet kuriuo metu 
galima saugioje DKV internetinės svetainės skiltyie 
arba paprašyti klientų konsultanto. 

 
 „Consorzio“ už vieną DKV BOX renka 0,99 eurų 

dydžio administravimo mokestį per mėnesį (arba 
„Naudojimo mokestį“). Šis DKV BOX naudojimo 
mokestis, kurį „Consorzio“ renka už naudotis 
suteiktą DKV BOX, yra nustatytojo dydžio. DKV 
BOX naudojimo mokesčio dydis susijęs su faktiniu 
DKV BOX naudojimu ir naudojimo sąlygomis. 

 
 
4.2. Kelių mokesčių susigrąžinimas   

Naudojantis DKV BOX „Consorzio Mitglied“ gali 
kreiptis su prašymu dėl kelių mokesčių 
susigrąžinimo pagal Italijos infrastruktūros ir eismo 
ministerijos priimtus nutarimus. „Consorzio 
Mitglied“ privalo būti įvykdęs ministerijos 
nutarimuose nurodytas sąlygas. Svarbi sąlyga yra 
ta, kad „Consorzio Mitglied“ užtikrina ir garantuoja, 
kad su valstybiniu Nr. susijusias DKV BOX galima 
montuoti ir naudoti tik numatytoje transporto 
priemonėje (nes kiekviena šių DKV BOX 
užregistruota tik vienai transporto priemonei). 
Draudžiama DKV BOX naudoti kitoje, o ne 
užregistruotoje ir Jums priskirtoje transporto 
priemonėje arba DKV BOX priskirtoje transporto 
priemonėje. Jeigu prieštaraujant šiai direktyvai 
„Consorzio Mitglied“ transporto priemonei 
užregistruoja kelis DKV arba kitų tiekėjų OBU, 
arba DKV BOX naudoja kitoje, o ne užregistruotoje 
transporto priemonėje, galima netekti teisės į 
mokesčių susigrąžinimą. 

Pagal įstatų 2 straipsnį „Consorzio“ „Consorzio 
Mitglied“ vardu automatiškai kompetentingoms 
žinyboms teikia prašymą dėl kelių mokesčių 
susigrąžinimo už visą DKV BOX Italijoje 
sugeneruotą apyvartą registracijos metu pateiktų 
duomenų pagrindu.  

4.3. Sąskaitos  
Visi mokesčiai už DKV BOX apskaičiuojami pagal 
įmonės vidaus taisykles. „Consorzio“ du kartus per 
mėnesį atsiskaito su „Consorzio Mitglied“. 
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Paprastai, už pirmąją mėnesio pusę atsiskaitoma 
iki 1–15 mėnesio dienos, o už antrąją mėnesio 
pusę – iki 16–paskutinės mėnesio dienos. Pagal 
Italijos teisę mokesčiai į sąskaitą įtraukiami gali 
būti ir nesilaikant šio laikotarpio (pvz., kelių 
mokesčių rinkimo įmonei vėluojant „Consorzio“ 
pateikti apskaičiuotų mokesčių sumą). 

 
5 SKYRIUS. PAMETIMAS, VAGYSTĖ, SUTRIKIMAI, 
PAŽEIDIMAI 
 
5.1. Vagystė, pametimas arba kiti praradimai  

Apie DKV BOX vagystę, praradimą ar kitokį 
netekimą privaloma nedelsiant pranešti 
„Consorzio“ el. paštu, išsiunčiant „Consorzio“ 
DKV BOX paslaugos lapą. Skubiame pranešime 
būtina nurodyti transporto priemonės valstybinį 
numerį, iš kurios DKV BOX buvo pavogtas arba 
prarastas. 
 
Vagystės, praradimo, sugadinimo, pažeidimo 
atveju ar dėl kitokios netekimo priežasties 
„Consorzio Mitglied“ privalo sumokėti mokestį 
dėl DKV BOX negrąžinimo. Šis mokestis dėl 
įrenginio negrąžinimo nurodytas šios direktyvos 
8.2 punkte.  

  

Atsiradus pavogtai, prarastai ar kitu būdu 
netektai DKV BOX, ji daugiau negali būti 
naudojama,, o „Consorzio Mitglied“ pagal šios 
direktyvos 8.2 punktą iš karto turi grąžinti 
„Consorzio“. 

 
5.2. DKV BOX neveikimas 

Nustačius DKV BOX funkcinį sutrikimą, 
„Consorzio Mitglied“ privalo nedelsdamas apie 
tai pranešti „Consorzio“.  
„Consorzio Mitglied“ gali pareikalauti iš 
„Consorzio“, kad pakeistų nauju prietaisu. Iš 
karto, tik gavęs naują įrenginį „Consorzio 
Mitglied“ privalo seną įrenginį išsiųsti atgal 
„Consorzio“ savo lėšomis, kaip nurodyta šios 
direktyvos 8.2 punkte. Senojo prietaiso 
grąžinimui „Consorzio Mitglied“ privalo naudoti 
prie naujojo DKV BOX pridėtą izoliacinį krepšį.   

 
5.3. DKV BOX keitimas  

DKV turi teisę pristatytą DKV BOX bet kada 
Consorzio“ turi teisę pristatytą DKV BOX bet kada 
pakeisti naujesniu DKV BOX modeliu.   

  

Atsižvelgiant į tai, „Consorzio“ DKV BOX dėl 
techninių priežasčių, pavyzdžiui, pasikeitus DKV 
BOX arba jos veikimo principui, susidėvėjus, 
pakeitus transporto priemonę ar pasikeitus 
transporto priemonės, kuriai yra priskirta DKV 
BOX, savybėms, gali pakeisti nauju ir (arba) 
apkeisti kitu prietaisu. 

 

Minėtais atvejais dėl pakeitimo „Consorzio 
Mitglied“ DKV BOX privalo po pirmojo „Consorzio“ 
paraginimo pagal šios direktyvos 8.2 punktą 
išsiųsti „Consorzio“.   

5.4. Laikinas BOX blokavimas 
„Consorzio“ oš karto ir be išankstinio pranešimo 
uždraudžia naudotis DKV BOX, esant vienai iš 
įstatų 8 straipsnyje nurodytų priežasčių.   
 
„Consorzio“ laikinai gali užblokuoti vieną ar visas 
DKV BOX, nepareikalaudama jas atiduoti. 
Nepaisant laikino vienos ar visų DKV BOX 
užblokavimo, „Consorzio Mitglied“ privalo mokėti 
DKV BOX mokestį, kaip nurodyta šios direktyvos 
4.1 punkte. Kelių mokesčio bendrovės užblokuotus 
„DKV Box“ gali pasiimti.  

 

„Consorzio“ turi teisę apie DKV BOX blokavimą ir 
(arba) komercinių santykių su „Consorzio Mitglied“ 
pabaigą informuoti savo serviso partnerius 
elektroninio ryšio priemonėmis, išsiųsdama 
blokuotų klientų sąrašus arba kitu būdu. 

5.5. „Consorzio Mitglied“ atsakomybė 
„Consorzio Mitglied“ atsako už DKV BOX 
naudojimą, nepažeidžiant sutarties nuostatų ir 
nepiktnaudžiaujant, taip pat už kiekvieną vėliau 
registruotą kelių mokesčio operaciją, nebent 
„Consorzio-Mitglied“ ir teisėtas transporto 
priemonės, kurioje yra įrengta DKV BOX, 
naudotojas ėmėsi visų atsargumo priemonių, kad 
prietaisas nebūtų naudojamas pažeidžiant sutartį 
ar piktnaudžiaujant, tai Consorzio Mitglied privalo 
patvirtinti, pateikdamas įrodymus.  

 
Už neteisėtą DKV BOX naudojimą taikoma 
baudžiamoji teisė. 

 
„Consorzio Mitglied“ atsako už DKV BOX žalą, kuri 
buvo patirta dėl netinkamo naudojimo ir (arba) 
naudojimo, pažeidžiant sutartį. Griežtai 
draudžiama atidaryti prietaisą, išimti bateriją bei 
kopijuoti išsaugotus duomenis.  

 
6 SKYRIUS. SKUNDAS / SPECIALIOSIOS KELIŲ 
MOKESČIUS ADMINISTRUOJANČIŲ BENDROVIŲ 
SĄLYGOS  
 

Kelių mokesčiai, galimos „Specialiosios sandorių 
sąlygos“ ir kitos kelių mokesčių rinkimo bendrovių 
naudojimo sąlygos nėra šios direktyvos sudėtinė 
dalis. „Consorzio Mitglied“ yra įpareigotas veikti 
pagal naudojimo sąlygas, kurias rasite DKV 
internetinėje svetainėje (www.dkv-mobility.com). 

  
Bet kokie dėl to kylantys ginčai turi būti 
sprendžiami pačių kelių mokesčių rinkimo 
bendrovės ir „Consorzio Mitglied“. Susidūrus su 
kelių mokesčių rinkimo bendrovės kelių mokesčių 
technologinėmis problemomis, „Consorzio-
Mitglied“ neturi teisės pareikšti pretenzijų 
„Consorzio“. 

 
Bet kokius skundus ir reikalavimus dėl 
kompensavimo,, susijusius su DKV BOX 
registruotomis operacijomis, „Consorzio Mitglied“ 
privalo pateikti pačiam „Consorzio“.   
 
Kitus skundus ar reikalavimus dėl kompensavimo 
„Consorzio Mitglied“ gali pateikti pats arba per 
„Consorzio“ kelių mokesčių rinkimo bendrovei. 
„Consorzio“ perduoda „Consorzio“ skirtus skundus 
ir reikalavimus dėl kompensavimo kelių mokesčių 
rinkimo bendrovėms.   

 
„Consorzio Mitglied“ privalo pagal naudojimo 
sutartį išrašytas sąskaitas faktūras patikrinti iš 
karto jas gavus. Bet kokios pastabos ar 
prieštaravimai, susiję su šiomis sąskaitomis 
faktūromis, įspėjant apie konfiskavimą, kartu su 
visais patvirtinančiais dokumentais turi būti 
siunčiami „Consorzio“ ne vėliau kaip per 2 
mėnesius nuo atitinkamos sąskaitos faktūros 
išrašymo dienos.  

7 DUOMENŲ TVARKYMAS IR DUOMENŲ APSAUGA   
 

„Consorzio“ tvarko „Consorzio Mitglied“ duomenis, 
ypač kylančius iš sutartinių santykių, išimtinai 
vadovaudamasis duomenų apsaugos teisės 
nuostatomis (ES bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas, ypač 6 str.). Jeigu tai numato 
duomenų apaugos teisės nuostatos, tai apima ir 
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duomenų tvarkymą ir (arba) perdavimą tretiesiems 
asmenims (pavyzdžiui, paslaugas teikiančiam 
partneriui), kurie veikia „Consorzio“ naudai, 
laikantis teisės aktų ir atitinkamų duomenų 
apsaugos garantijų nuostatų. Daugiau informacijos 
apie duomenų apsaugą https://www.dkv-
mobility.com/de/maut/maut-pro-
land/italien/consorzio-dkv rasite. 

 
 
8 SKYRIUS. TRUKMĖ, GRĄŽINIMAS  
 
8.1. Trukmė  

Naudojimosi sutarties sąlyga – „Consorzio-
Mitglied“ turi būti registruotas „Consorzio“ narys, 
sutartis įsigalioja priėmus „Consorzio-Mitglied“ 
persiųstą jo transporto priemonės užsakymo formą 
ir galioja iki komercinių santykių su „Consorzio“ dėl 
DKV BOX pabaigos (išskyrus 8.2 ir 9.2 punktų 
nuostatas, kurios ir toliau galioja). „Consorzio“ 
naudojimosi sutartį gali nutraukti pagal Italijos 
Civilinio kodekso 1456 straipsnį, jeigu „Consorzio-
Mitglied“ vėluoja atlikti mokėjimus arba DKV-BOX 
negrąžina pagal 8.2 punkte nustatytą tvarką. 

8.2. BOX išdavimas, grąžinimas 
Pasibaigus naudojimosi sutarčiai arba „Consorzio“ 
pareikalavus grąžinti prietaisą arba pasikeitus 
„Consorzio Mitglied“ automobilių parkui registruotų 
automobilių atžvilgiu, kurie nėra įtraukti į 
naudojimosi sutartį arba kitais direktyvoje 
nurodytais atvejais, „Consorcio Mitglied“ privalo 
visus savo nuosavybėje turimus prietaisus pilnai 
sukomplektuotus ir nesugadintus / be modifikacijų 
iš karto grąžinti „Consorzio“ ir  

 
- supakuotoje hermetiškoje aliuminio 

popieriaus pakuotėje, 
- savo išlaidomis, adresu 

   
„Consorzio DKV Euro Service“  
„c/o DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG“  
„OBU Management“  
Balcke-Dürr-Allee 3  
D-40882 Ratingenas   
 

Jeigu „Consorzio“ prietaisų negaus per 14 
kalendorinių dienų nuo reikalavimo juos atiduoti 
arba komercinių santykių pabaigos dienos, arba 
keitimo atveju, „Consorzio“ apskaičiuoja įrenginio 
kompensaciją, įrenginio negrąžinimo atveju (žalos 
atlyginimas) (30,00 Euro už DKV BOX). Prietaiso 
mokestis prietaiso negrąžinimo atveju „Consorzio 
Mitglied“ įtraukiamas į „Consorzio“ sąskaitą 
faktūrą, kaip ir tie, kurie taikomi, pasibaigus 
komerciniams santykiams arba pateikus 
reikalavimą grąžinti, išregistruoti ar pakeisti 
susikaupusius ir registruotus kelių mokesčius, už 
kuriuos yra atsakingas „Consorzio Mitglied“.  

 
 
9 SKYRIUS. ĮVAIRI INFORMACIJA 
 
9.1. Direktyvų keitimai  

Pateikiama direktyva galioja užsakymo formoje 
pateiktiems DKV BOX ir kitiems vėliau 
užsakytiems ar pakeistiems DKV BOX. 

 
„Consorzio“ pasilieka teisę bet kada keisti šią 
direktyvą.   

 
„Consorzio“ raštu praneš „Consorzio-Mitglied“ 
apie šios „Consorzio“ direktyvos pakeitimus dėl 
telematinių matavimo prietaisų (DKV BOX) 
naudojimo, neprivalant pateikti pakeistų šios 
direktyvos nuostatų arba naujos redakcijos 
direktyvos. Dažnai pakanka nusiųsti nuorodą, 
skirtą atverti pakeistam dokumentui ir informuoti 

apie pakeitimo faktą. Raštiškas informavimas 
gali būti pateikiamas ir sąskaitoje. Jeigu 
„Consorzio Mitglied“ raštu per vieną mėnesį nuo 
pakeitimo paskelbimo jo neužprotestuoja, 
laikoma, kad jis sutinka su pakeitimu; apie tai 
„Consorzio“ nurodo pranešimuose apie 
pakeitimus.  

 
„Consorzio Mitglied“ turi galimybę atmesti naująją 
direktyvą, nutraukdamas naudojimosi sutartį, iš 
karto sustabdant savo nuosavybėje turimų DKV 
BOX naudojimą ir jas grąžinant „Consorzio“ 
laikantis grąžinimui nustatytųjų reikalavimų pagal 
šios direktyvos 8.2 punktą. 

 
9.2 Galiojimas ir išaiškinimas užsienyje esantiems 
„Consorzio Mitglieder“  
 

Ši italų kalba parengta direktyva taikoma 
komerciniams santykiams su užsienyje esantiems 
„Consorzio Mitglieder“. Itališką bei kitų kalbų 
versijas galima bet kada atverti DKV tinklalapio 
saugioje skiltyje arba paprašyti klientų konsultanto.  
 
Užsienyje esantiems „Consorzio Mitglieder“ 
prieinamas šių standartinių sutarčių sąlygų 
vertimas į atitinkamą kalbą arba į anglų kalbą yra 
skirtas tik geresniam teksto supratimui. 
Nesutariant dėl nuostatų interpretavimo, 
pirmenybė visada teikiama itališkai versijai. 
 
Ši direktyva pavaldi Italijos teisei, netaikant 
Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių 
pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG, Viena 1980) ir 
Italijos kolizinių normų.  
 
Kaip nustato „Consorzio“ įstatai, visi ginčai dėl 
reikalavimų išieškojimo iš „Consorzio Mitglied“ 
nagrinėjami Milano (Italija) teisme.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Versijos data: 2021 m. spalio mėn.   

 

………………………………………………………… 

Data, „Consorzio Mitglied“ parašas  

(teisėtas atstovas arba įgaliotasis asmuo) 

 

 

Pagal Italijos Civilinio kodekso 1341 ir 1342 straipsnius 

aiškiai pritariama šiems punktams: 

 

3.2 Naudojimas 

5.4 Prietaisų blokavimas 

6 SKUNDAI / specialiosios kelių mokesčių rinkimo 

bendrovių sąlygos 

9.2 Teismingumas  

 

 

 

…………………………………………………………… 

Data, „Consorzio Mitglied“ parašas (teisėtas atstovas arba 

įgaliotasis asmuo) 

 


