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telematinius rinkliavų registravimo prietaisus („DKV BOX“) 
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A dalis Sąvokų apibrėžtys  

 
 
BNS – reiškia DKV bendrąsias naudojimo sąlygas. 
 
Abonemento sutartis  – tai sutartis tarp DKV ir kliento, pagal kurią pastarasis gali naudoti vieną ar kelis DKV 

BOX ir į kurią, be kita ko, įtraukta:  
- DKV BOX užsakymo forma; 
- Šios gairės ir 
- Bendrosios naudojimo sąlygos. 

 
Priėmimo tinklas  – tai atkartos ir (arba) autostradų tinklas, kur galima naudoti atitinkamą DKV BOX ir su 

kuriais jis suderinamas, įskaitant mokamas automobilių stovėjimo aikšteles, tunelius, tiltus 
ir keltus, jeigu įmanoma pateikti sąskaitas per atitinkamą prietaisą. 

 
Prietaiso davėja  – DKV BOX prietaiso davėja yra „DKV EURO Service GmbH + Co KG“. 
 
Duomenys   – visi duomenys, kurie renkami ir (arba) perduodami pagal abonemento sutartį arba jai 

skirti, išimtinai rinkliavų klientui registravimo tikslais. 
 
„DKV“  – tai bendrovė „DKV Euro Service GmbH + Co. KG“.  
 
DKV BOX  – tai telematinis rinkliavų registravimo prietaisas (angl. – On Board Unit, OBU), kurį 

suteikia prietaiso davėja (toliau – prietaisas). DKV BOX skirta registruoti taikomoms 
rinkliavoms ir rinkliavų mokesčiams už kiekvienam prietaisui galiojančio priėmimo tinklo 
naudojimą bei už mokamų automobilių stovėjimo aikštelių, tunelių, tiltų ir keltų naudojimą, 
jeigu įmanoma pateikti sąskaitas per atitinkamą prietaisą. Yra tokie variantai:   

  
a) DKV BOX SELECT skirtas naudotis autostradomis Prancūzijoje (TIS PL), Ispanijoje 

(VIA-T), Portugalijoje (VIA VERDE ir SCUT) bei saugomomis automobilių stovėjimo 
aikštelėmis Prancūzijoje (TIS PL) ir Ispanijoje (VIA-T) tuneliais Liefkenshoek 
(Belgija), Warnowquerung ir Herren (Vokietija). 

b) DKV BOX TIS PL skirtas naudotis Prancūzijos autostradomis (TIS PL) bei 
saugomomis automobilių stovėjimo aikštelėmis Prancūzijoje (TIS PL) ir tuneliais 
Liefkenshoek (Belgija), Warnowquerung ir Herren (Vokietija).  

c)  DKV BOX REETS skirtas Austrijos autostradoms ir greitkeliams („GO Maut“) bei 
Eresūno tiltui (tarp Danijos ir Švedijos) ir tiltui Storebælt (Danija).  

d) DKV BOX ITALIA skirtas naudotis rinkliavomis apmokestintomis automagistralių 
atkarpomis ir – jeigu galimas priėmimas – ir mokamomis automobilių stovėjimo 
aikštelėmis, tuneliais, tiltais ir keltais, kurie apmokestinami rinkliavų bendrovių. 

e) DKV BOX ITALIA FLEET skirtas naudotis rinkliavomis apmokestintomis 
automagistralių atkarpomis ir – jeigu galimas priėmimas – ir mokamomis 
automobilių stovėjimo aikštelėmis, tuneliais, tiltais ir keltais, kurie apmokestinami 
rinkliavų bendrovių, transporto priemonėms iki 3,5 t. 

f)       DKV BOX IBERICA FLEET skirtas naudotis automagistralėmis Ispanijoje (VIA-T) ir 
Portugalijoje (VIA VERDE ir SCUT) bei saugomomis automobilių stovėjimo 
aikštelėmis Ispanijoje (VIA-T), taip pat tuneliais Vokietijoje (Warnowquerung ir 
Herren tuneliais) ir Belgijoje (Liefkenshoek tunelis) transporto priemonėms iki 3,5 t.  

 
  
Jei tolesnėse nuostatose nenurodyta kitaip, šios gairės galioja visiems pirmiau 
išvardytiems DKV BOX variantams. Klientas pats atsako už tinkamo DKV BOX 
pasirinkimą.    

 
„Free-Flow“ atkarpa  – tai atkarpos atstumas, kurį sudaro viena ar kelios juostos rinkliavomis apmokestintame 

kelyje, kurioje nėra rinkliavų barjerų, prie kurių motorinės transporto priemonės turėtų 
sustoti arba pristabdyti, kad būtų registruojama rinkliava. Tokioje atkarpoje yra sistemos, 
pvz., kamerų stovų tiltai su jutikliais (toliau – kamerų tiltas). Klientui pravažiavus po 
sistema, DKV BOX registruoja rinkliavomis apmokestintą naudojimo atvejį (toliau – 
Rinkliavų registravimas per DKV BOX).  

 
Klientas  – komercinę veiklą vykdantis asmuo arba įmonė, kuris ar kuri savo komerciniais tikslais 

jau turi sudaręs sutartį su DKV, pagal kurią jam (jai) suteikta galimybė naudotis DKV 
CARD.  

 
Kliento sutartis  – tai sutartis, kurią klientas sudarė su DKV dėl DKV CARD naudojimo. 
 
Rinkliava  – mokesčiai arba įmokos, reikalingos norint naudotis mokamomis autostradų atkarpomis 

bei mokamomis automobilių stovėjimo aikštelėmis, tuneliais, tiltais ir keltais, kurie 
apmokestinami rinkliavų bendrovių.  

  
Rinkliavų bendrovė  – tai automagistralių, tunelių, tiltų ir keltų automobilių stovėjimo aikštelių operatorius, 

kurie priima elektroninę rinkliavų sistemą.  
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Papildomas registravimas  – tai papildomas registravimas po palyginimo su rinkliavomis apmokestintų atkarpų 
naudojimo papildomo registravimo sąrašu tais atvejais, kai registravimas per DKV BOX 
buvo klaidingas arba nesėkmingas, be kita ko, ir „Free-Flow“ atkarpose. 

 
Papildomo registravimo sąrašas  – tai failas, kuriame yra duomenys (i) apie klientą ir (ii) apie jo transporto priemonę, 

kurioje įrengta DKV BOX, kurį DKV perduoda rinkliavų bendrovėms papildomo 
registravimo tikslais. Taip sudaroma galimybė registruoti rinkliavomis apmokestintus 
naudojimosi atvejus papildomai, t. y. be kliento teisėtumo patvirtinimo per DKV BOX ar 
kitą teisėtumą patvirtinantį objektą (LEO) važiuojant per rinkliavomis apmokestintą kelio 
atkarpą su DKV BOX. 

 
Papildomo registravimo procedūra  – 8.2 punkte išsamiai aprašyta procedūra, kurios metu rinkliavomis apmokestinami 

naudojimo atvejai registruojami papildomai, t. y. be teisėtumo patvirtinimo naudojant DKV 
BOX ar kitą LEO. 

 
Tinklas  – tai visos rinkliavų bendrovių rinkliavų juostos, kurios priima atitinkamą OBU.  
 
Asmens duomenys  – tai asmens duomenys pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas, BDAR) 

 
Gairės  – tai šios DKV gairės, kaip užsakyti ir naudoti telematinius rinkliavų registravimo 

prietaisus (DKV BOX).  
 
Paslaugų mokesčių sąrašas  – DKV apskaičiuoja kliento šalies teritorijoje arba užsienyje suteiktus pristatymus ir (arba) 

paslaugas, papildomus paslaugų mokesčius procentinės priemokos, fiksuotos sumos ir 
(arba) specialių mokesčių forma, kurie nustatyti pristatymo arba paslaugų suteikimo metu 
konkrečioje kliento šalyje galiojančiame arba atskirai su klientu sutartame paslaugų 
mokesčių sąraše. DKV turi teisę paslaugų mokesčių sąrašą keisti pagal DKV bendrųjų 
naudojimo sąlygų nuostatas. 

 
Patvirtinimas  – galutinės mokėjimo sumos nustatymas įvertinus atskiras Rinkliavų bendrovių atkarpas. 
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B dalis Bendrosios nuostatos  

1 OBJEKTAS 

1.1 Sutikimas su šių gairių galiojimu 

Jeigu turimas ir naudojamas DKV BOX, teisiškai 
laiko, kad šioms gairėms besąlygiškai pritariama. 
Nuo valstybinio numerio priklausantys DKV BOX 
susieti su viena vienintele, kliento sutartyje 
nurodyta kliento transporto priemone, jį instaliuoti 
ir naudoti galima tik šioje motorinėje transporto 
priemonėje.   

1.2 Pranešimas, kliento pareiga pateikti 
informaciją 

Klientas užtikrina, kad visi duomenys, kuriuos jis 
pateikia pagal abonemento sutartį, būtų išsamūs ir 
teisingi. Klientas yra įsipareigojęs jo DKV 
perduotus duomenis papildyti ir atnaujinti, ypač 
šiais atvejais:  

- Teisinės būsenos pasikeitimas, pvz., jo 
teisinės formos pasikeitimas; 

- Registruotos (-ų) transporto priemonės (-ių) 
pasikeitimas; 

- Transporto priemonės, kurioje sumontuotas 
DKV BOX, valstybinio numerio 
pasikeitimas; 

- Transporto priemonės, kurioje sumontuotas 
nuo valstybinio numerio priklausantis DKV 
BOX 1, išregistravimas ir 

- Bando duomenų, jo paties identifikacinių 
duomenų ar jo el. pašto adreso (-ų) 
pasikeitimas.  

Pagrindinis principas – klientas privalo pateikti ir 
atnaujinti visą informaciją, kuri reikalinga 
abonemento sutarčiai vykdyti.  

2 „DKV BOXEN“ PRISTATYMAS 

2.1 Pristatymas 

DKV pristato klientui DKV BOX tuo pristatymo 
adresu, kuris nurodytas DKV BOX užsakymo 
formoje.  
DKV už reikalingų duomenų įvedimą ir DKV BOX 
aktyvinimą bei už DKV BOX siuntimą ima 
personalizavimo ir siuntimo mokestį. 

2.2 Nuosavybė 

DKV BOX lieka išimtinį, neperduodama ir 
nekonfiskuojama DKV nuosavybė ir suteikiamas 
klientui pagal kliento sutartį, iki įsigaliojant 9 
punkte nurodytam faktui. Su DKV BOX reikia elgtis 
kruopščiai ir atsargiai. Jo negalima perleisti arba 
perduoti trečiosioms šalims. 

 
Klientas turi prižiūrėti DKV BOX ir naudoti jį tik 
savo išimtine atsakomybe.  

3 NAUDOJIMO SĄLYGOS  

3.1 Montavimas 

Išlaidas už tinkamą instaliavimą, įskaitant DKV 
BOX įmontavimą į transporto priemonę pagal 
montavimo instrukcijas prisiima klientas. DKV 
atsiųsdamas DKV BOX pristato ir keliomis 
kalbomis parengtas instaliavimo instrukcijas; 

 
1 Tai galioja tik tuo atveju, jeigu kliento būstinės šalyje arba atitinkamos 

motorinės transporto priemonės registravimo šalyje toks išregistravimas 
leistinas  

klientas pats atsakingas už jo instaliavimą ir 
montavimą. 

3.2 Naudojimas 

Griežtai draudžiama naudoti DKV BOX kitiems 
asmenims negu pats klientas arba jo įgaliotas 
naudotojas (kliento darbuotojas). 

 
DKV BOX turi nenutrūkstamai veikti visame jam 
numatytame priėmimo tinkle, jam numatytame 
laikymo įtaise.  

 
Vienai rinkliavos sistemai naudoti galima tik vieną 
aktyvų DKV BOX. Jeigu vežami keli aktyvūs DKV 
BOX, galimas dvigubas registravimas, vadinasi, ir 
dvigubas sąskaitų išrašymas. Nedviprasmiškai 
atkreipiame dėmesį, kad sąskaitas išrašyti įgaliota 
yra DKV.  

 
Naudojant DKV BOX, kad būtų apmokėtos 
rinkliavos, galima naudotis tik specialiai 
paženklintomis eismo juostomis. Būtina laikytis 
šioms eismo juostoms rinkliavų bendrovės 
numatyto didžiausio leistino greičio. Čekiai, kaip 
atsiskaitant grynaisiais pinigais arba kortele, 
neišduodami. 

4 KOMPENSAVIMAS, SĄSKAITŲ 
IŠRAŠYMAS  

4.1 Kompensavimas, mokesčių antkainis  

DKV už kiekvieną DKV BOX ima administravimo 
mėnesinį mokestį pagal paslaugų mokesčių 
sąrašą.  Šis administravimo mokestis, kuris DKV 
apskaičiuojamas už DKV BOX pristatymą ir tolesnį 
administravimą yra apibendrinamas. Pats DKV 
BOX klientui suteikiamas nemokamai. Už (i) 
naudojant DKV BOX registruoti / mokėtini rinkliavų 
mokesčiai bei (ii) mokesčiai už naudojimąsi 
automobilių stovėjimo aikštelėmis, tuneliais, keltais 
ir tiltais DKV apmokestinami papildoma priemoka, 
taip pat pridedamas rinkliavų sistemos mokestis 
prie klientui apskaičiuotos neto sumos po 
nuolaidų, pridedant eksploatavimo mokesčius. 
Administravimo mokestis, procentinis antkainis ir 
rinkliavų sistemos mokestis apskaičiuojamas pagal 
atitinkamą galiojantį paslaugų mokesčių sąrašą, 
kuris pateikiamas klientui. Klientas bet kada gali 
paprašyti iš DKV paslaugų mokesčių sąrašo savo 
iniciatyva. Grąžinus DKV BOX sąskaita už 
mokesčius netaikoma. 
DKV taiko padidintą „DKV BOX administravimo 
mokestį“ vietoj „DKV BOX administravimo 
mokesčio“ negu DKV BOX neaktyvus, kaip 
kompensaciją, jeigu sąskaitos išrašymo dieną su 
šiuo DKV BOX pastarąsias 90 dienų nebuvo 
generuota jokia apyvarta. Šis padidintas „DKV 
BOX administravimo mokestis“ nebetaikomas nuo 
pirmo sąskaitos termino, kai nustatoma, kad DKV 
BOX vėl generuoja apyvartą. 

4.2 Nuolaida / kainos sumažinimas  

DKV suteikia klientui galimas nuolaidas arba 
sumažina kainą pagal konkrečioje šalyje 
galiojančias nuostatas. Išsamesnės nuostatos šiuo 
klausimu pateikiamos C dalyje „Specialiosios 
nuostatos“. 

4.3 Sąskaitų pateikimas  

DKV pateikia klientui sąskaitas du kartus per 
mėnesį. Sąskaitos pirmajai mėnesio pusei 
skaičiuojamos už laikotarpį nuo 1-osios iki 15-
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osios mėnesio dienos; antrajai mėnesio pusei nuo 
16-osios dienos iki mėnesio paskutinės dienos 
imtinai.  
 
Klientui rinkliavų bendrovių suteiktos rinkliavų 
tarifų nuolaidos ar kainos sumažinimas DKV 
sąskaitoje pateikiamos atskira eilute. Jeigu 
rinkliavų bendrovės atlieka kokius nors pakeitimus, 
susijusius su nuolaidų suteikimu ar nuolaidos 
dydžiu, DKV į šiuos pakeitimus atsižvelgia 
atitinkamoje artimiausioje DKV sąskaitoje, 
negavusi jokio išankstinio kliento sutikimo žodžiu 
ar raštu.  

 
DKV sąskaitoje bus nurodyta rinkliavų suma 
atėmus klientui rinkliavų bendrovės galbūt suteiktų 
nuolaidas ir pridėjus galimus sukauptus mokesčius 
ir rinkliavas, taip pat 11.1 punkte nurodytus 
išankstinius mokėjimus. Kartu su kliento sąskaita, 
klientui kartu pateikiamas ir atskiros kelionės 
patvirtinimo dokumentas, susijęs su rinkliavų 
pervedimais (pravažiavimų sąrašas). Paprastai 
klientas gauna DKV sąskaitą ir pravažiavimų 
sąrašą tokia forma arba failo formatu, kuris buvo 
užsakytas kliento sutartyje ir (arba) užsakymo 
formoje.  

5 PAMETIMAS, VAGYSTĖ, VEIKIMO 
TRIKTIS, SUGADINIMAS, PAŽEIDIMAS 

5.1 Vagystė, pametimas ar kitoks praradimas  

Vagystės, pametimo ar kitokio DKV BOX 
praradimo atveju apie tai privaloma nedelsiant 
pranešti DKV telefonu arba el. paštu, naudojant 
formą „DVK BOX techninės priežiūros lapas“. 
Pranešime ypač svarbu nurodyti motorinės 
transporto priemonės, iš kurios buvo pamestas 
arba pavogtas DKV BOX, valstybinį numerį. 
 
Vagystės, pametimo, sugadinimo, pažeidimo arba 
praradimo dėl bet kokios kitos priežasties atveju, 
klientas privalo sumokėti kompensaciją DKV už 
kiekvieną DKV BOX. Kompensacija už prietaisą 
pateikta atitinkamame galiojančiame paslaugų 
mokesčių sąraše.   
 
Jeigu DKV BOX, apie kurį buvo pranešta kaip apie 
pavogtą, pamestą arba prarastą, vėl surandamas, 
jo toliau naudoti nebegalima, jį privaloma išsiųsti 
atgal DKV pagal 9.2 punktą.  

5.2 Netinkamas DKV BOX veikimas 

Jeigu DKV BOX veikia netinkamai, klientas privalo 
nedelsdamas pranešti apie tai DKV. 
 
Klientas gali užsakyti iš DKV naują prietaisą 
keitimui. Iš karto po to, kai gauna naują prietaisą, 
klientas savo sąnaudomis privalo išsiųsti seną 
prietaisą atgal DKV pagal 9.2 punktą. Atgaliniam 
prietaiso siuntimui klientas turi naudoti prie naujojo 
DKV BOX pridėtą izoliuotą pakuotę.  
 
Jeigu DKV BOX veikimas sutrinka rinkliavų 
stotelėje, DKV BOX reikia perduoti budinčiam 
atitinkamos rinkliavų bendrovės darbuotojui. 
Prietaiso etiketėje išspausdinti duomenys skirti 
operacijoms atlikti rankiniu būdu. Tokia eiga 
negalioja DKV BOX REETS Austrijoje ir DKV BOX 
ITALIA Italijoje.  

5.3 DKV BOX keitimas  

DKV turi teisę pristatytą DKV BOX bet kuriuo metu 
pakeisti naujesniu DKV BOX modeliu.  
 

DKV ypač turi teisę nurodyti klientui DKV BOX dėl 
techninių priežasčių, pvz., DKV BOX keitimo 
atveju, dėl jo veikimo būdo, nusidėvėjimo, 
pakeistus transporto priemonę arba pasikeitus 
transporto priemonės, kuriai priskirtas šis DKV 
BOX, savybėms, jį pašalinti ir (arba) pakeisti. 
 
Kad DKV BOX būtų pakeistas dėl pirmiau 
nurodytų priežasčių, DKV to pareikalavus, klientas 
privalo atsiųsti jį atgal pagal 9.2 punkte nurodytas 
nuostatas.  

5.4 Laikinas „Box“ prietaisų blokavimas 

Tais atvejais, kurie nurodyti DKV bendrųjų 
naudojimo sąlygų skyriuje „Draudimas naudoti ir 
blokavimas“, atskiri arba visi DKV BOX laikinai 
blokuojami, nesiunčiant jiems užklausų. Dėl atskirų 
arba visų DKV BOX laikino blokavimo DKV klientui 
ir toliau pateikia sąskaitas už administravimo 
mokesčius pagal 4.1 punktą. Rinkliavų bendrovės 
gali įtraukti blokuotus DKV BOX. 

5.5 Kliento atsakomybė 

DKV BOX naudojimo ne pagal sutartį arba 
piktnaudžiavimo juo atveju, klientas atsako už 
tokiu būdu registruotus ir mokėtinus rinkliavas ir 
mokesčius, įskaitant mokesčius už automobilių 
stovėjimo aikšteles, tunelius, tiltus ir keltus, jeigu 
klientas arba teisėtas transporto priemonės, 
kurioje instaliuotas DKV BOX, naudotojas ėmėsi 
visų galimų prevencinių priemonių saugantis nuo 
šią sutartį pažeidžiančio naudojimo arba 
piktnaudžiavimo prietaisu; tokiu atveju klientas 
privalo pateikti įrodymus. 
 
Už neteisėtą DKV BOX naudojimą galimas 
baudžiamasis persekiojimas. 
 
Klientas atsako už DKV BOX pažeidimus, kurie 
atsidaro dėl netinkamo ir (arba) sutartį 
pažeidžiančio naudojimo. Ypač griežtai 
draudžiama prietaisą atidaryti, išimti baterijas bei 
kopijuoti jame įrašytus duomenis. 

6 ATSKIROS SUTARTYS DĖL RINKLIAVŲ 
APTARNAVIMO PASLAUGŲ  

6.1 Bendrosios nuostatos 

Pasirašytos atskiros sutartys dėl DKV prekių ir 
paslaugų įsigijimo, ypač rinkliavos aptarnavimo 
paslaugų bei kitų rinkliavų paslaugų paprastai 
sudaromos bendrosiose naudojimo sąlygose 
aprašytu būdu.  

6.2 Sutarties sudarymas „Free-Flow“ atkarpų 
atveju 

Kiekvieną kartą naudojantis „Free-Flow“ atkarpa 
(pvz., pravažiavus po kamerų tiltu) tarp DKV ir 
kliento sudaroma atskira sutartis dėl teisės 
naudotis keliu DKV suteikimo klientui, kad šis 
galėtų naudotis atkarpa pagal bendrųjų naudojimo 
sąlygų 8 punkto c papunktį, jeigu naudojimosi keliu 
teisės gali būti perduotos tiesiogiai iš DKV klientui 
jo vardu ir jo sąskaita (tiesioginis perdavimas) arba 
jo vardu, bet kitos šalies sąskaita („komisija). 
Klientas privalo apmokėti rinkliavos mokesčius, 
susidariusius už naudojimąsi „Free-Flow“ atkarpa 
pagal 4 punktą. Tai galioja ir tuo atveju, kai „Free-
Flow“ atkarpoje arba prieš ją esančioje sistemoje, 
pvz., kamerų tilte, nėra pritvirtinto DKV lipduko 
arba klientui ir kitu būdu prieš pravažiuojant po 
sistema „Free-Flow“ nenurodoma į DKV. Tai 
galioja ir tuo atveju, kai taikomas papildomas 
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registravimas pagal 6.3 punktą, t. y. kai rinkliavų 
registravimas naudojant DKV BOX buvo klaidingas 
ir (arba) nesėkmingas. 
 
Tais atvejais, kai teisė naudotis keliais „Free-Flow“ 
atkarpose klientui suteikiama ar gali būti suteikta 
tik per rinkliavų bendrovę (trečiųjų šalių paslaugų 
teikiamos paslaugos), klientas užtikrina, kad 
sudarys arba jau sudarė su rinkliavų bendrove 
atitinkamą sutartį dėl naudojimosi keliais teisių. 
Klientas užtikrina sutarties sudarymą su atitinkama 
rinkliavų bendrove. Rinkliavų bendrovės 
pareikalavimus kliento atžvilgiu KDV gauna iš 
rinkliavų bendrovės ir išrašo klientui sąskaitą pagal 
4 punktą.  

6.3 Papildomas rinkliavomis apmokestintų atkarpų 
naudojimo registravimas (papildomo 
registravimo sąrašas) 

Jeigu registravimas naudojant DKV BOX yra 
klaidingas ir (arba) nesėkmingas, galimas 
papildomas rinkliavomis apmokestintų naudojimo 
atvejų registravimas, net jeigu nėra su tuo 
susijusios kliento teisių patvirtinimo naudojant DKV 
BOX ar kitą LEO.  
 
Klientas aiškiai prašo DKV vykdyti papildomą 
rinkliavomis apmokestintų atkarpų naudojimo 
atvejų to transporto priemonėmis registravimą 
taikant vadinamąjį papildomo registravimo 
būdą (kaip apibrėžta toliau). 
 
Šiuo tikslu klientas įgalioja DKV rinkliavų bendrovei 
perduoti failą su papildomam registravimui 
reikalingais duomenimis (papildomo registravimo 
sąrašas). Papildomo registravimo sąraše yra visi 
kainodarai reikalingi duomenys, įskaitant nuolaidų 
nustatymą, susijusį su rinkliavos mokesčių 
apskaičiavimu. Tai ypač gali būti: 
 
- Registracijos šalies kodas (standartas „ISO 

3166-1 digital“); 

- Transporto priemonės valstybinis numeris; 

- DKV BOX numeris; 

- DKV BOX galiojimo pabaigos data; 

- Leistinasis bendras transporto priemonės svoris; 

- Transporto priemonės kenksmingų medžiagų 

klasė; 

- Transporto priemonės CO2 emisija ir 

- Transporto priemonės variklis. 

 
Išskyrus asmens duomenis, pirmiau nurodytas 
perduotų duomenų sąrašas gali būti papildyta 
skitais duomenimis. 
 
Papildomas registravimas atliekamas taip 
(papildomo registravimo procedūra):  
 
- Rinkliavų bendrovė prideda papildomo 

registravimo sąrašo duomenis rinkliavomis į 

apmokestinamų atkarpų (toliau – rinkliavų 

atkarpos), įskaitant „Free-Flow“ atkarpas, 

eksploatavimui reikalingas IT sistemas; 

- Klientui pravažiavus rinkliavų atkarpos (įskaitant 

„Free-Flow“ atkarpas) sistemą, pvz., kamerų 

tiltą, paruošiamos transporto priemonės 

valstybinio numerio nuotraukos ir vaizdo įrašai. 

- Valstybinis numeris naudojat OCR aptikimo 

sistemą įskaitomas automatiškai; 

- Motorinėms transporto priemonėms, kurioms 

pravažiuojant rinkliavų atkarpą (įskaitant 

pravažiavimą po sistema, pvz., kamerų tiltą 

„Free-Flow“ atkarpų atveju) nepavyko registruoti 

DKV BOX kaip LEO, rinkliavų bendrovė palygina 

transporto priemonės valstybinį numerį su 

papildomo registravimo sąraše pateiktais 

duomenimis. 
o Atlikus palyginimą pagal sutartyje tarp 

rinkliavų bendrovės ir DKV nustatytą 
procedūrą atitinkamam klientui 
generuojamas papildomas DKV BOX 
registravimas.  

o Jeigu palyginimo atlikti nepavyko, rinkliavų 
bendrovė centriniame transporto priemonių 
registre gali pateikti užklausą dėl ten 
sukauptų kliento duomenų ir išsiųsti klientui 
sąskaitą su rinkliavos mokesčiais paštu. 

- Apie papildomą Prancūzijos rinkliavų 

registravimą klientas informuojamas el. paštu. 

 

Papildomas registravimas naudojant papildomo 

registravimo sąrašą nevykdomas, jeigu klientas 

DVK nenurodė valstybinio numerio arba nurodė 

jį neteisingą. 

7 REKLAMACIJA / specialiosios rinkliavų 
bendrovių sąlygos 

7.1 Bendrosios nuostatos 

Automagistralių, automobilių stovėjimo aikštelių, 
tunelių, tiltų ir keltų rinkliavų tarifai, specialiosios 
verslo sąlygos bei atitinkamos kitos rinkliavų 
bendrovių naudojimo sąlygos nėra šių gairių sritis. 
Bet kokie su tuo susiję ginčai turi būti nedelsiant 
sprendžiami tarp rinkliavų bendrovės ir kliento. 
Kilus techninių problemų su rinkliavų bendrovių 
rinkliavų technika, klientas gali teikti pretenzijas 
KDV. 
 
Reklamacijas ir prašymus dėl grąžinimo, susijusius 
su DKV BOX ITALIA Italijoje, DKV BOX TIS PL ir 
DKV BOX SELECT Prancūzijoje registruotomis 
operacijomis klientas turi pateikti tiesiogiai DKV.  
 
Kitais atvejais kliento reklamacijos ir prašymai dėl 
grąžinimo pateikiami tiesiogiai rinkliavų bendrovei 
arba per DKV. DKV perduotas reklamacijos ir 
prašymus dėl grąžinimo DKV nedelsdama 
perduoda rinkliavų bendrovei. 

7.2 Reklamacijos terminas 

Klientas turi patikrinti pagal kliento sutartį 
parengtas sąskaitas, kai tik jas gauna. Visi 
reikalavimai ir prieštaravimai, susiję su šiomis 
sąskaitomis, turi būti pateikti DKV pagal 
bendrąsias naudojimo sąlygas, pridedant visus 
įrodomuosius dokumentus, ne vėliau kaip per 2 
mėnesius po įprastos sąskaitos datos, t. y. 15-tąją 
arba paskutinę atitinkamo mėnesio dieną.  

8 DUOMENŲ TVARKYMAS ARBA 
DUOMENŲ APSAUGA  

8.1 Bendrosios nuostatos 

DKV tvarko kliento duomenis, ypač susijusius su 
sutartiniais santykiais, tik laikydamasi duomenų 
apsaugos teisinių nuostatų (pvz., Vokietijos 
duomenų apsaugos nutarimo arba BDAR, ypač 
BDAR 6 straipsnio).  
 
Tai apima, kiek tai leidžia duomenų apsaugos 
nuostatos, ir duomenų tvarkymą ir (arba) jų 
perdavimą trečiosioms šalims (pvz., paslaugų 
teikėjų partneriams, rinkliavų bendrovėms ir pan.), 
kuris vykdomas laikantis galiojančių duomenų 
apsaugos teisinių nuostatų.  
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8.2 Papildomas rinkliavų registravimas 

Kliento duomenų rengimas papildomam rinkliavos 
atvejų registravimui pagal taip vadinamą 
papildomo registravimo procedūrą (žr. 6.3 punktą). 
Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 
1 dalies b punktas. 

8.3 Rinkliavos nesumokėjimas 

Rinkliavos nesumokėjimo atveju atkreipiame 
dėmesį, kad naudojant DKV – nepriklausomai nuo 
6.3 punkte išdėstytų nuostatų – pagal atitinkamos 
valstybės narės teisinių ir (arba) tarnybų 
nuostatas2 gali būti privaloma registruoti duomenis 
rinkliavų bendrovėse vėlesnio surinkimo tikslais. 
Tokio rengimo teisingi pagrindas yra BDAR 
6 straipsnio 1 dalies c punktas.  

8.4 Kita informacija apie privatumo apsaugą  

Daugiau išsamios informacijos apie privatumo 
apsaugą pateikta https://www.dkv-
euroservice.com/de/footer-
navigation/datenschutz/.  

9 TRUKMĖ, GRĄŽINIMAS   

9.1 Trukmė   

Abonemento sutartis įsigalioja klientui ir jo 
transporto priemonei priėmus registraciją ir galioja 
iki verslo santykių su DKV pabaigos. Kitais atvejais 
galioja bendrosios naudojimo sąlygos.  

9.2 DKV BOX išdavimas, grąžinimas   

Pasibaigus verslo santykiams su DKV arba DKV 
pareikalavus išduoti arba dėl kliento transporto 
priemonių parko pasikeitimų, susijusių su jame 
registruotomis transporto priemonėmis, kurių 
nebėra abonemento sutartyje, arba kitais pirmiau 
gairėse nurodytais grąžinimo atvejais, klientas 
privalo nedelsdamas grąžinti visus jo žinioje 
turimus prietaisus; jie turi būti nepažeisti / 
nepakeisti:  

- Registruotu paštu su gavimo patvirtinimu; 
- Hermetiškai supakuota aliuminio popieriuje 

ir 
- Savo išlaidomis 

 
Išsiųskite šiuo adresu: 
 

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

 
.  

9.3 Kompensacija už prietaisą 

DKV negavus (arba negaus jų nepažeistų / 
nemodifikuotų) per 14 kalendorinių dienų po 
išdavimo pareikalavimo arba pasibaigus verslo 
santykiams, arba po atsisakymo, arba keitimo 
atveju, DKV už vieną DKV BOX gaus prietaisą 
atitinkančią kompensaciją už prietaisą, 
kompensacijos dydis pateikta naujausiame 
galiojančiame paslaugų mokesčių sąraše. 
Kompensacija už prietaisą klientui įtraukiama DKV 
sąskaitoje, taip pat ir pasibaigus verslo 
santykiams, arba po atsisakymo, arba keitimo 
atveju susidariusios ir registruotos rinkliavos, 
kurias klientas turi apmokėti. Mokestis už 
priešlaikinį DKV BOX grąžinimą. 

 
2 Plg. Direktyvos (ES) 2019/520 24, 25 straipsniai. 

 
Jeigu klientas DKV BOX grąžina DKV dar 
nesibaigus susitartam laikotarpiui, DKV pagal 
grąžinimo laikotarpį apskaičiuoja mokestį pagal 
paslaugų mokesčių sąrašą už DKV BOX 
perdirbimą. 
 
Ši nuostata negalioja, jeigu DKV BOX grąžinamas 
dėl aplinkybių, kurios nuo kliento nepriklauso. 

10 ĮVAIRI INFORMACIJA 

10.1 Gairių pakeitimai  

Šios gairės pirmiausia taikomos DKV BOX 
užsakymo formoje nurodytoms DKV BOX, vėliau ir 
papildomai užsakytoms ar keičiamoms DKV BOX. 

 
DKV pasilieka sau teisę bet kada pakeisti šias 
gaires.  

 
Apie gairių pakeitimus DKV klientui praneš raštu; 
be pakeistų gairių ar naujos jų redakcijos 
persiuntimo ar perdavimo kitu būdu. Pakanka 
pranešimo apie pakeitimą kaip faktą. Informacija 
raštu gali būti pateikta ir kartu su sąskaitomis. 
Jeigu klientas per mėnesį nuo tokio pranešimo 
neišreiškia savo prieštaravimo, laikoma, kad jis 
sutinka su pakeitimu; į tai DKV atkreips dėmesį 
savo pranešimuose apie pakeitimus. 
 
Klientas turi galimybę atmesti naujas gaires, 
nutraukdamas abonemento sutartį, nedelsiant 
nutraukdamas savo žinioje turimų DKV BOX 
naudojimą ir išsiųsdamas juos atgal DKV, 
laikydamasis grąžinimo reikalavimų pagal 9.2 
punktą. 

10.2 DKV bendrosios naudojimo sąlygos ir 
Vokietijos teisės taikomumas 

Kitais atvejais galioja DKV bendrosios naudojimo 
sąlygos. Jei reikia, nukrypstant nuo bendrųjų 
naudojimo sąlygų, galioja Vokietijos teisė. 

10.3 Galiojimas ir išaiškinimas klientams iš kitų 
valstybių 

Verslo santykiuose su užsienio klientais taip pat 
galioja šios, vokiečių kalba parengtos gairės. 
Klientams iš kitų valstybių kada nors atsiųstas šių 
Standartinių sutarčių sąlygų vertimas į kliento 
valstybės kalbą arba į anglų kalbą yra skirtas tik 
geresniam teksto supratimui. Kilus interpretavimo 
ginčui pirmenybė visada teikiama tekstui vokiečių 
kalba.           

  
 

https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
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C dalis Specialiosios nuostatos  

11 PRANCŪZIJA TIS PL 

11.1 Sąskaita  

Sąskaitos už DKV BOX TIS PL ir DKV BOX 
SELECT Prancūzijoje registruotas ir mokėtinas 
rinkliavas išrašomos kartą per mėnesį. Šiuo tikslu 
DKV, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus 
laikotarpius, iš Prancūzijos iki mėnesio 15 d. arba 
pabaigos gautas rinkliavos ir automobilių stovėjimo 
aikštelių operacijas, kurios dar nepatvirtintos 
rinkliavų bendrovių, iš pradžių išrašo sąskaitas 
išankstiniam apmokėjimui. Mėnesinė sąskaita 
parengiama iki kito mėnesio 15 d. gavus 
patvirtinimą ir nuolaidas už ankstesnio mėnesio 
rinkliavas, automobilių stovėjimo aikštelių, tunelių 
ir tiltų operacijas Prancūzijoje, atėmus 
pirmesniame mėnesyje apskaičiuotus išankstinius 
mokėjimus. 
Kadangi dėl prietaiso keitimo reikia keisti sąskaitos 
numerį, turi būti iš naujo apskaičiuota rinkliavų 
bendrovių nuolaida. 

11.2 Nuolaida 

Nuo valstybinio numerio priklausančių DKV BOX 
TIS PL ir DKV BOX SELECT naudojimas leidžia 
dalyvauti Prancūzijos rinkliavų bendrovių nuolaidų 
programoje pagal specialiąsias naudojimo 
sąlygas. 

 
Klientas privalo įsitikinti ir garantuoti, kad nuo 
valstybinių numerių priklausantys DKV BOX TIS 
PL ir DKV BOX SELECT būtų instaliuotas išimtinai 
tam skirtoje transporto priemonėje, nes kiekvienas 
šių DKV BOOX skirtas specialiai konkrečiai 
transporto priemonei. Griežtai draudžiama DKV 
BOX naudoti kitoje negu registruota arba jam 
nepriskirtoje transporto priemonėje. 

 
Nuo valstybinio numerio nepriklausančius DKV 
BOX TIS PL, kuriems klientas kliento sutartyje 
nėra nurodęs konkrečios transporto priemonės, 
gali būti instaliuojami įvairiose kliento transporto 
priemonėse. Naudojant nuo valstybinio numerio 
nepriklausančius DKV BOX TIS PL negalima 
dalyvauti Prancūzijos rinkliavų bendrovių nuolaidų 
programoje. 

 
Klientas pažymi vieną DKV BOX užsakymo 
formoje nurodytą Prancūzijos rinkliavų bendrovių 
nuolaidų pasiūlymų. Jau pažymėti rinkliavų 
bendrovių nuolaidų pasiūlymai yra privalomi ir 
klientas turi juos priimti. 

DKV informuoja Prancūzijos rinkliavų bendroves 
apie kliento pasirinkimą, išskyrus privalomus, už 
kurių priėmimą garantiją prisiima DKV. 

Klientas bet kada gali pakeisti savo Prancūzijos 
rinkliavų bendrovės nuolaidų pasirinkimą, 
informuodamas apie šį pakeitimą DKV. Šį 
pakeitimą DKV įgyvendina artimiausioje 
sąskaitoje. 

 

12 ISPANIJOS „VIA-T“ 

 
Ispanijos rinkliavų bendrovių siūlomos nuolaidos 
rinkliavų tarifams įprastai suteikiamos bendrai ir jų 
negalima rinktis individualiai. VIA-T sistemai 
individualizuoti DKV BOX SELECT ir DKV BOX 

IBERICA FLEET sudaro galimybę naudotis 
Portugalijoje ir mokamomis autostradomis.  DKV 
BOX SELECT ir DKV BOX IBERICA FLEET 
naudotojas privalo pasirūpinti, kad transporto 
priemonėje būtų portugališkoms autostradoms 
galiojanti DKV BOX. Už dvigubą apmokestinimą 
rinkliavos mokesčiais, kurie galėtų atsirasti dėl to, 
kad vežamos dvi ar daugiau rinkliavų sistemai 
galiojančių DKV BOX, DKV atsakomybės 
neprisiima. 

13 DANIJOS ERESŪNO TILTAS / DANIJOS – 
ŠVEDIJOS „STOREBAELT“ TILTAS    

 
Rinkliavų bendrovės užtikrina dviejų rūšių 
nuolaidas:  

- Automatinė nuolaida: ji suteikiama 

automatiškai ir taikoma kiekvienam klientui 

ir  

- Galutinio kliento nuolaida: ji nustatoma 

individualiai tarp rinkliavų bendrovės ir 

kliento, atskiroje sutartyje.  

Danijoje / Švedijoje klientas privalo su savimi 
vežiotis dokumentą – transporto priemonės 
deklaraciją. Išspausdintą brūkšninį kodą DKV BOX 
gedimo atveju galima naudoti rinkliavai apmokėti 
vėliau.     
 
Jeigu klientas nusprendžia pasinaudoti gautinio 
kliento nuolaida, jis įgalioja DKV priimti galutinio 
kliento nuolaidą.     

14 AUSTRIJOS „GO“ RINKLIAVA 

  
Klientas DKV BOX REETS turi įsitikinti teisingais 
ašių skaičiaus, kuris naudojamas nustatant 
taikomą transporto priemonės kategoriją, 
nustatymais.  

 
Klientas turi teisingai įvesti ašių skaičių į DKV BOX 
REETS, kad būtų nustatyta taikoma transporto 
priemonės kategorija.  

 
Austrijoje klientas privalo su savimi vežiotis 
dokumentą – transporto priemonės deklaraciją. 
Išspausdintą DKV-BOX-ID brūkšninį kodą DKV 
BOX gedimo atveju galima naudoti rinkliavai 
apmokėti vėliau.     

15 ITALIJA  

 
Naudojant DKV BOX ITALIJA ir DKV BOX ITALIA 
FLEET galima prašyti kompensuoti autostradų 
rinkliavą pagal atitinkamą galiojantį Italijos 
infrastruktūros ir transporto ministerijos nutarimą. 
Būtina tokio kompensavimo sąlyga – turi būti 
įvykdytos ministerijos nutarime nurodytos sąlygos. 
Būtina sąlyga tam yra, kad klientas įsitikintų ir 
užtikrintų, kad nuo valstybinio numerio 
priklausantys DKV BOX ITALIA ir DKV BOX 
ITALIA FLEET būtų sumontuoti ir naudojami tik 
jiems numatytoje transporto priemonėje 
(kiekvienas šių DKV BOX yra autentifikuotas 
specialiai šiai transporto priemonei). Griežtai 
draudžiama DKV BOX naudoti kitoje negu 
registruota arba DKV BOX priskirtoje transporto 
priemonėje. 

 
Jeigu klientas yra DKV konsorciumo narys, DKV 
konsorciumui pateikia prašymui dėl rinkliavų 
kompensavimo reikalingus DKV BOX registracijos 
duomenis. Tokio duomenų perdavimo sąlyga – 
kliento konsorciumui pateiktas atitinkamas 
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prašymas kompensuoti rinkliavas; prašymas 
atlyginti išlaidas kartu yra ir kliento prašymas DKV, 
kad ši pateiktų konsorciumui reikalingus DKV BOX 
duomenis, duomenys perduodami tokia apimtimi, 
kiek tai reikalinga vykdant kliento sutartį, duomenų 
perdavimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 
straipsnio 1 dalies b punktas.  

 
Atsakingoms institucijoms pareikalavus DKV 
privalo perduoti atsakingai institucijai perduoti 
patikrinti rinkliavų atlyginimo prašymams 
reikalingus duomenis. Tokio duomenų perdavimo 
teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 
c punktas (teisinių įsipareigojimų vykdymas). 
Daugiau informacijos apie DKV duomenų apsaugą 
pateikta adresu 
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-
navigation/datenschutz/. 
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