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I. Opredelitve pojmov 
 
 
 

»Član Consorzia« označuje osebo ali podjetje, ki se ukvarja z gospodarskimi dejavnostmi in ima v ta 

namen že registrirano članstvo pri družbi Consorzio, pri čemer je obstoječe članstvo 

predpogoj za uporabo naprave za zaznavanje cestnine DKV BOX. 

»Obrazec za naročilo« označuje obrazec z vlogo za dovoljeno uporabo ene ali več naprav DKV BOX. 

„Smernica“ označuje veljavno smernico družbe Consorzio za pridobitev in uporabo telematskih 

naprav za zaznavanje cestnine (DKV BOX). 

„DKV“ pomeni podjetje DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG. 

»Consorzio«   označuje pogodbene predstavnike pod nazivom Consorzio DKV EURO SERVICE. 
 
 
»Uporabniška pogodba«   označuje pogodbo med družbo Consorzio in članom Consorzia, s katero član lahko 

uporablja eno ali več naprav DKV BOX, in vključuje naslednje: 
- obrazec za naročilo naprave DKV BOX;   
- to smernico.   

 
»DKV BOX« označuje telematsko napravo za zaznavanje cestnine »DKV BOX Italia«, katere lastnik 

in izdajatelj je družba DKV (v nadaljevanju »DKV BOX« ali »naprava«). Naprava DKV 
BOX se uporablja za beleženje cestnine, ki jo naprava dopušča, v kolikor je 
zaračunavanje z zadevno napravo mogoče. 

 
„OBU“    On Board Unit, naprava v vozilu za samodejno zaznavanje in obračunavanje cestnine. 
 
 
»Cestnina«  Stroški ali pristojbine za uporabo avtocestnih odsekov, predorov in mostov, plačljivih 

parkirišč in trajektov ter mestnih cest in cestninskih postaj (mestne cestnine), ki jih 

zaračunavajo cestninska podjetja. 

»Cestninska podjetja«  označuje podjetja, ki upravljajo avtoceste, predore, mostove, parkirišča, mestne 

ceste/cestninske postaje in trajekte ter dovoljujejo uporabo naprav DKV BOX in za 

družbo DKV obračunavajo uporabo naprav skupaj s cestninami, ki jih naprava DKV 

BOX zbere pri uporabi avtocest, predorov, mostov, parkirišč, mestnih cest/cestninskih 

postaj (mestne cestnine) in trajektov.   

 

 

»Mreža« označuje vse cestne pasove za zaračunavanje cestnin cestninskih podjetij, ki 
sprejemajo naprave DKV BOX. 

 

 

»Navodila za uporabo« Pogoji za uporabo cestninskih podjetij.    
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I. Splošne določbe  

POGLAVJE 1 – Predmet 

 
1.1. Soglasje 

Posedovanje in uporaba naprave DKV BOX 
pravno pomenita, da brez pridržkov soglašate s 
to smernico. Naprava DKV BOX, ki je preko 
registrske tablice vezana le na eno samo 
motorno vozilo, ki določeno v obrazcu za 
naročanje in registrirano na člana Consorzio, in 
se lahko namesti le v to vozilo.    

 
1.2. Registracija, obveznosti obveščanja člana 

Consorzia  
Član Consorzia jamči za popolnost in točnost vseh 
posredovanih podatkov v okviru uporabniške pogodbe. 
Član Consorzia se zavezuje, da bo vse podatke, ki jih je 
posredoval družbi Consorzio, dopolnil in posodobil, zlasti 
v naslednjih primerih:   

- spremembe registriranih vozil,  
- spremembe registrske številke vozila, v katerem 

je nameščena naprava DKV BOX,  
- odjave motornega vozila, v katerem je 

nameščena naprava DKV BOX, vezana na 
registrsko številko1, 

Na splošno se član Consorzia, zavezuje, da bo zagotavljal 
in posodabljal vse informacije, ki so lahko koristne za 
izvajanje uporabniške pogodbe.   
 
POGLAVJE 2 – Dobava naprav DKV BOX 
 
2.1. Dobava 

Družba Consorzio dobavi napravo DKV BOX 
članu Consorzio na naslov, ki je naveden na 
obrazcu za naročilo naprave DKV BOX.   

2.2. Lastnina 
Naprava DKV BOX ostane izključna last družbe 
DKV, ki ni prenosljiva in zastavljiva. Napravo 
član Consorzia prejme na podlagi njegovega 
obrazca za naročilo, ko izpolnjuje pogoje, 
opisane pod točko 8 te smernice. Z napravo 
DKV BOX morate ravnati previdno in jo skrbno 
shranjevati. Ne smete je prepustiti ali dati tretji 
osebi. 
 

Član Consorzia je dolžan skrbeti za napravo DKV 
BOX in je odgovoren za njeno uporabo v skladu s 
pogodbo. Odgovoren je za kršitve dolžnosti 
pooblaščencev, ki jim je zaupal vozilo z 
nameščeno napravo DKV BOX.  

 
POGLAVJE 3 – POGOJI UPORABE  
 
3.1. Vgradnja 

Stroške namestitve naprave DKV BOX v vozilo v 
skladu z navodili za namestitev krije član 
Consorzia. Od družbe Consorzio prejme skupaj z 
napravo DKV BOX večjezična navodila za 
namestitev in je odgovoren za namestitev 
naprave.  

 
Velja le, če je takšna odjava od registracije dovoljena v državi 
sedeža stranke ali v državi registracije zadevnega motornega 
vozila.   

 
3.2. Uporaba 

Uporaba naprav DKV BOX je izrecno 
prepovedana osebam, ki nimajo urejenega 
članstva Consorzio.  

 
Naprava DKV BOX mora vedno biti nameščena 
v namenskem držalu za napravo DKV BOX v 
omrežju sprejemnih mest, za katerega je 
predvidena, ter delovati. 

 
V posameznem vozilu se lahko uporablja le ena 
aktivna naprava OBU za posamezni cestninski 
sistem. Uporaba več aktivnih naprav OBU lahko 
povzroči dvakratno plačilo in posledično dvojen 
obračun. Izrecen poudarek pri tem je, da je 
družba Consorzio v tem primeru upravičena do 
poravnave. 

 
Če z napravo DKV BOX plačujete cestnino, 
morate nujno uporabiti posebno označene vozne 
pasove. Nujno je treba upoštevati največjo 
dovoljeno hitrost na teh voznih pasovih, ki jo 
določi posamezna cestninska družba. Račun se 
za razliko od plačevanja z gotovino ali kartico ne 
izda saj je cestnina obračunana že v obračunu 
družbe Consorzio. 

 
POGLAVJE 4 – NAROČNINA 
 
4.1. Naročnina in stroški 
 
Poleg cestnin in stroškov/pristojbin, povezanih z uporabo 

avtocest, predorov, mostov, parkirišč, mestnih 
cest/cestninskih postaj (mestna cestnina) in 
trajektov, ki jih zazna naprava DKV BOX in se 
plačujejo družbi Consorzio v skladu z notranjim 
poslovnikom Consorzia, mora član Consorzia za 
uporabo naprave DKV BOX plačati pristojbine, 
določene v tem pravilniku. 

  
 
 Notranji poslovnik je ves čas na voljo na 

varovanem delu spletne strani DKV, lahko pa ga 
priporoči tudi svetovalec za stranke.    

 
 Družba Consorzio mesečno obračunava naročnino 

(ali »provizijo za uporabo«) v višini 0,99 EUR na 
napravo DKV BOX. Pristojbina za uporabo 
naprave DKV BOX, ki jo družba Consorzio 
zaračuna za upravljanje naprave DKV BOX, je 
pavšalizirana. Znesek pristojbine za uporabo 
naprave DKV BOX je neodvisen od tega, kako se 
naprava DKV BOX dejansko uporablja in na 
kakšne načine se uporablja. 

 
 
4.2. Vračilo cestnine   

Uporaba naprave DKV BOX omogoča članu 
Consorzia, da zaprosi za vračilo avtocestne 
cestnine v skladu z veljavnimi odredbami 
italijanskega ministrstva za infrastrukturo in 
promet. V ta namen mora član Consorzia 
izpolnjevati zahteve in pogoje, določene v 
odredbah ministrstva. Ključna zahteva je, da član 
Consorzia za napravo DKV BOX, ki je vezana na 
registrsko tablico, zagotovi in jamči, da je 
nameščena in se uporablja samo v zadevnem 
vozilu (vsaka naprava DKV BOX je registrirana 
posebej za eno vozilo). Izrecno je prepovedana 
uporaba naprave DKV BOX v vozilu, ki ni 
registrirano vozilo in kateremu naprava ni bila 
dodeljena. Do izgube vračila lahko privede, če član 
Consorzia v nasprotju s to smernico na eno vozilo 
registrira več kot eno napravo OBU družbe DKV 
ali drugih ponudnikov, ali če napravo BOX DKV 
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uporablja v vozilu, na katerega naprava ni bila 
registrirana. 

V skladu z 2. členom statuta družba Consorzio v 
imenu člana Consorzio pri pristojnih organih takoj 
zahteva vračilo cestnine za skupni promet, 
ustvarjen z napravo DKV BOX v Italiji, in sicer na 
podlagi podatkov, predloženih ob registraciji.   

 
4.3. Obračunavanje 

Obračunavanje vseh pristojbin z napravami DKV 
BOX se izvaja v skladu z notranjim poslovnikom. 
Družba Consorzio članu Consorzia dvakrat 
mesečno izstavi račun. Obračunsko obdobje za 
prvo polovico meseca praviloma velja od 1. do 15. 
dne v mesecu, za drugo polovico meseca pa od 
16. do zadnjega dne v mesecu. V skladu z 
italijansko zakonodajo se cestnine lahko kljub 
temu zaračunajo izven tega časovnega obdobja 
(npr. če cestninsko podjetje družbi Consorzio z 
zamudo izstavi račun). 

 
 
POGLAVJE 5 – Izguba, kraja, motnje delovanja, 
uničenje, okvara 
 
5.1 Kraja, izguba ali drugi načini izgube  

Krajo, izgubo ali drugo zlorabo naprave DKV 
BOX se mora nujno javiti prek elektronske pošte 
z uporabo servisnega lista Consorzio za napravo 
DKV BOX. Pri tem je treba navesti zlasti 
registrsko številko motornega vozila, iz katerega 
je bila naprava DKV BOX ukradena ali 
izgubljena. 
 

V primeru kraje, izgube, poškodbe, ali druge 
zlorabe je član Consorzio za vsako napravo DKV 
BOX dolžan plačilo naprave v primeru nevračila. 
Znesek plačila za napravo v primeru nevračila je 
naveden pod točko 8.2 te smernice.   Naprava 
DKV BOX, ki je bila prijavljena kot ukradena, 
izgubljena ali zlorabljena, v primeru ponovne 
najdbe ne sme biti več v uporabi, vendar jo mora 
član Consorzia v skladu s točko 8.2 te smernice 
nemudoma vrniti na pristojno mesto družbe 
Consorzio.   

 
5.2. Nepravilno delovanje naprave DKV BOX 

V primeru nepravilnega delovanja naprave DKV 
BOX je član Consorzio dolžan, da o tem 
nemudoma obvesti družbo Consorzio.  
Član Consorzia lahko pri družbi Consorzio kot 
nadomestilo zahteva novo napravoTakoj po 
prejemu nove naprave mora član Consorzio staro 
napravo na lastne stroške poslati družbi Consorzio 
v skladu s točko 8.2 te smernice. Za vračilo 
naprave član Consorzio uporabi izolirano torbo, ki 
jo je prejel ob dostavi nove naprave DKV BOX.   

 
5.3. Menjava naprave DKV BOX  

Consorzio je upravičen, da kadarkoli zamenja 
prejete naprave DKV BOX za novejši model.   

  

Prav tako družba Consorzio lahko naprave DKV 
BOX zamenja in/ali nadomesti iz tehničnih 
razlogov, npr. v primeru spremembe naprave DKV 
BOX ali njenega načina delovanja, obrabe, 
zamenjave vozila ali spremembe lastnosti vozila, 
ki mu je bila dodeljena naprava DKV BOX. 

 

V zgoraj navedenih razlogih za zamenjavo mora 
član Consorzio napravo DKV BOX na prvo 
zahtevo družbe Consorzio v skladu s točko 8.2 te 
smernice poslati družbi Consorzio.   

 
5.4. Začasna blokada naprav 

Družba Consorzio lahko takoj in brez predhodnega 
obvestila prepove uporabo naprave DKV BOX, če 
je podan eden izmed razlogov, navedenih v 8. 
členu statuta.   

 Družba Consorzio lahko začasno blokira 
posamezno ali vse naprave DKV BOX brez 
zahteve za njihovo izročitev. Ne glede na 
začasno blokado posamezne ali vseh naprav 
DKV BOX je član Consorzia še naprej dolžan 
plačevati naročnino naprave DKV BOX v skladu 
s točko 4.1 te smernice. Cestninske družbe 
lahko zaplenijo blokirane naprave DKV BOX. 
 

Consorzio ima pravico, da svoje storitvene 
partnerje obvesti o blokadi uporabe naprave DKV 
BOX in/ali prekinitvi poslovnega razmerja s članom 
Consorzia prek elektronskih poti, s pošiljanjem 
seznamov prepovedi ali na drug način.  

 
5.5. Jamstvo člana Consorzia 

Član Consorzia je odgovoren za uporabo naprave 
DKV BOX, ki ni v skladu s pogodbo ali ki zlorablja 
napravo, kot tudi za vsako naknadno zaznano 
transakcijo cestnine, razen če sta član Consorzio 
in upravičeni uporabnik vozila, v katerega je bila 
vgrajena naprava DKV BOX, upoštevala vse 
ukrepe za preprečevanje uporabe, ki ni skladna s 
pogodbo, oz. zlorabi, kar je član Consorziadolžen 
dokazati.  

Nepooblaščena uporaba naprav DKV BOX se 
lahko kazensko preganja. 

 
Član Consorzia jamči za vse poškodbe naprave 
DKV BOX, ki so nastale zaradi neprimernega 
rokovanja ali uporabe, ki ni skladna s pogodbo. 
Odpiranje naprave, odstranjevanje baterije in 
kopiranje shranjenih podatkov je strogo 
prepovedano.  

 
POGLAVJE 6 – REKLAMACIJA/posebni pogoji 
cestninskih družb  
 

Cestnina, morebitni »Posebni pogoji poslovanja« 
in drugi pogoji za uporabo cestninskih podjetij niso 
vključeni v to smernico. Član Consorzia je 
odgovoren za ravnanje, skladno s pogoji uporabe, 
ki so na voljo na spletni strani DKV (www.dkv-
mobility.com). 
Morebitni spori se rešujejo neposredno med 
cestninskim podjetjem in članom Consorzia. V 
primeru tehničnih težav cestninske tehnologije 
cestninskih podjetij član Consorzia ne more 
uveljavljati nobenih zahtevkov glede družbe 
Consorzio. 

 
Reklamacije in zahtevke za vračilo v zvezi s 
transakcijami, ki jih je zabeležila naprava DKV 
BOX, mora član Consorzia nasloviti neposredno 
na družbo Consorcio.   
 
Druge pritožbe in zahtevke za vračilo lahko član 
Consorzia naslovi neposredno na cestninsko 
podjetje ali prek družbe Consorzio. Družba 
Consorzio cestninskim podjetjem nemudoma 
posreduje vse prejete reklamacije in zahtevke za 
vračilo.   

 
Član Consorzia je dolžan takoj po prejemu 
preveriti račune, ki so bili izdani v okviru pogodbe 
o uporabi. Morebitne pritožbe ali ugovore glede 
teh računov se mora skupaj z vsemi dokazili v 
najkrajšem možnem času poslati družbi 
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Consorzio, najkasneje v roku dveh mesecev od 
dneva izdaje računa.  

POGLAVJE 7 – OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV 
 

Consorzio obdeluje podatke člana Consorzio, 
zlasti tiste, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, 
izključno v okviru pravnih določb glede varstva 
podatkov (Splošna uredba EU o varstvu podatkov, 
zlasti člen 6). To vključuje tudi obdelavo in/ali 
posredovanje podatkov tretjim osebam (npr. 
storitvenim partnerjem), ki delajo za družbo 
Consorzio, v skladu z zakonskimi določbami in 
ustreznimi zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov, 
če zakonodaja o varstvu podatkov to dopušča. 
Podrobnejše informacije o varstvu podatkov so na 
voljo prek povezave https://www.dkv-
mobility.com/de/maut/maut-pro-
land/italien/consorzio-dkv. 

 
 
POGLAVJE 8 – TRAJANJE, VRAČILO   
 
8.1. Trajanje   

Uporabniška pogodba je pogojena z registriranim 
članstvom Consorzio kot članom Consorzia in 
začne veljati s sprejemom obrazca za naročilo, ki 
ga član Consorzia pošlje za svoja vozila. Pogodba 
traja do prenehanja poslovnega razmerja na 
podlagi uporabe naprave DKV BOX z družbo 
Consorzio (izjema so določbe pri točkah 8.2 in 9.2, 
ki veljajo še naprej). Consorzio lahko prekliče 
uporabniško pogodbo v skladu s členom 1456 
italijanskega civilnega zakonika, če član Consorzia 
zamuja s plačili ali naprav DKV BOX ne odda v 
skladu s točko 8.2 te smernice. 

8.2. Izročitev naprav DKV BOX, vračilo   
zahteve za izročitev s strani družbe Consorzio ali 
zaradi spremembe voznega parka člana 
Consorzia glede prijavljenih vozil, ki niso več 
vključena v uporabniško pogodbo ali v drugih 
primerih, navedenih v smernici, mora član 
Consorzia vso opremo, ki je trenutno v njegovi 
lasti, nemudoma vrniti družbi Consorzio in sicer v 
popolnem in nepoškodovanem/nespremenjenem 
stanju, na naslednji naslov  

 
- neprodušno zapakirane v aluminijevo 

folijo,  
- na lastne stroške 
- na:    
  

Consorzio DKV EURO SERVICE  
c/o DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG  
OBU Management  
Balcke-Dürr-Allee 3  
D-40882 Ratingen   
 

Če družba Consorzio v 14 koledarskih dneh po 
zahtevi za izročitev oz. po prekinitvi poslovnega 
razmerja ali v primeru zamenjave ne prejme 
naprave, družba Consorzio zaračuna pristojbino 
za nevračilo naprave (odškodnina) v višini 30,00 
EUR na napravo DKV BOX. Članu Consorzia se 
pristojbina za naprave v primeru nevračila 
obračuna v računu Consorzio skupaj s cestnino, ki 
je bila evidentirana po prekinitvi poslovnega 
razmerja ali po zahtevi za izročitev, odjavo ali 
zamenjavo in za katero je odgovoren član 
Consorzia.  

 
 
POGLAVJE 9 – DRUGO 
 
9.1. Spremembe smernice  

Ta smernica velja za naprave DKV BOX, 
navedene v obrazcu za naročilo DKV BOX, in 

nato tudi za naknadno naročene ali zamenjane 
naprave DKV BOX. 

 
Družba Consorzio si pridržuje pravico, da to 
smernico lahko kadarkoli spremeni.   

 
Consorzio pisno obvesti člana Consorzia o vseh 
spremembah te smernice za pridobitev in uporabo 
telematskih naprav za cestninjenje (DKV BOX), pri 
čemer mu ni treba podrobno sporočiti 
spremenjenih določb te smernice ali nove različice 
te smernice. Zadostuje že posredovanje povezave 
za vpogled v spremenjen dokument in obvestilo o 
sami spremembi. Pisno obvestilo o tem se lahko 
nahaja tudi na obračunih. Če se član Consorzia v 
roku enega meseca po zadevnem obvestilu o 
spremembi pisno ne pritoži, velja, da se s 
spremembo strinja; na to bo družba Consorzio 
opozorila v obvestilu o spremembah.  
Član Consorzio novo smernico lahko zavrne tako, 
da prekine uporabniško pogodbo, takoj preneha z 
uporabo naprav DKV BOX, ki so v njegovi lasti, in 
jih vrne družbi Consorzio v skladu z zahtevami za 
vračila, opisanimi pod točko 8.2 te smernice.  

 
9.2. Veljavnost in razlaga za tuje člane Consorzio 
Ta smernica, ki je bila sestavljena v italijanščini, velja tudi 
za poslovna razmerja s tujimi člani Consorzia. Italijanska 
različica in vse druge jezikovne različice so kadar koli na 
voljo na varovanem delu spletne strani DKV ali na zahtevo 
pri kontaktni osebi.  
Prevod tega dokumenta v jezik stranke ali v angleškem 
jeziku je namenjen za lažje razumevanje tujih članov 
Consorzia. 
V drugih primerih te smernice dopolnjujejo Splošni pogoji 
poslovanja DKV. 
 
Smernico ureja italijansko pravo z izrecno izjemo 
Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni 
prodaji blaga (CISG, Dunaj 1980) in italijanskih kolizijskih 
pravil.  
 
Kot je določeno v statutu družbe Consorzio, so vsi spori v 
zvezi z izterjavo dolgov člana Consorzia v izključni 
pristojnosti sodišča v Milanu (Italija).  
Datum začetka veljavnosti: oktobra 2021   

 

………………………………………………………… 

Datum, podpis člana Consorzia  

(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec) 

 

 

V skladu s členoma 1341 in 1342 italijanskega civilnega 

zakonika se izrecno strinjamo z naslednjimi odstavki: 

 

3.2 Uporaba 

5.4 Blokiranje naprav 

6 REKLAMACIJA / posebni pogoji cestninskih podjetij 

9.2 Pravosodje  

 

 

 

…………………………………………………………… 

Datum, podpis člana Consorzia (zakoniti zastopnik ali 

pooblaščenec) 
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