
Értékesítési iroda Értékesítési terület DKV LUNADIS ügyfélszám 
(a kérelem elfogadásakor kerül kiadásra)

D
K

V
/L

U
N

A
D

IS
 K

un
d

en
an

tr
ag

/B
es

te
llu

ng
 /

 H
U

_h
u 

08
.2

01
9

LUNADIS GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. +49 (0)2102 5517-651 | Fax +49 (0)2102 5517-33483 | www.lunadis.com 
USt. ID-Nr. DE 815736693 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 24793 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft LUNADIS Verwaltungsgesellschaft mbH | 
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 82245 | Geschäftsführung Dr. Werner Grünewald | Jutta Schwarz      

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Peter Meier | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus Präßl

Kérvényező adatai

Számla adatai (DKV Consorzio számlákra is érvényes; Consorzio DKV EURO SERVICE I Piazza della Mostra,2 - I-39100 Bolzano)
Számla típusa (kérjük, válasszon)

A vállalat/flotta adatai
Üzemanyag- és útdíj felhasználás

liter/hónap

liter/hónap

Euro/hónap

liter/hónap

Euro/hónap

Teljes üzemanyag 
felhasználás

Üzemi töltőállomás            nem           igen

Jelenlegi ellátás/
kártyarendszer?

Teljes útdíj felhasználás

DKV-arány a teljes üzem-
anyag felhasználásból

Tervezi az üzemi töltőállomás megszüntetését?

Jelenlegi útdíj-
ellátórendszer?

DKV-arány a teljes 
útdíj felhasználásból

Elektronikus számla/ 
e-Invoicing (ingyenes)

Papír alapú számla  
(díjköteles)

Előzetes PDF  
számlamásolat Az alábbi email címre: ____________________________________

Bankkapcsolatra vonatkozó adatok

IBAN/Számlaszám. SWIFT/BIC

Főbb fuvarirányok országonként? Pl. az útdíjak és az áfa-visszatérítés szolgáltatások miatt fontos.Fuvarok megosztása

 AT  BE  BG  CH  CZ  DE  DK  ES  FR  GB  HU  IT 

 LT  LU  NL  PL  RO  RU  SE  SI  TR Egyéb ____________

Járművek száma

Személygépkocsi/Kiste-
herautó (<3,5 t)

Ebből elektromos jármű

Ebből hálózatról tölthető hibrid elekt-
romos jármű (Plug-in Hybrid, PHEV)

Tgk.
(≥ 3,5t)

Tgk.
(≥ 7,5t)

Tgk.
(≥ 12t)

Autó-
busz

Egyéb (pl. 
gépek)

Hazai Nemzetközi% %

Kapcsolattartó

Funkció

E-Mail

Telefon

Telefax

Mobil

Weboldal

Cégalapítás
(év, hónap)

Cégnév, jogi
forma vagy
cégbélyegző

Utca/házszám

Irányítószám, 
helység
Cégjegyzék
(helység, sz.)

Közösségi adószám

nem           igen

Ügyfélkérelem 
a DKV MOBILITY SERVICES Group szállításaira és/vagy szolgáltatásaira, amelyek kivitelezését a DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (DKV)* és a  
LUNADIS GmbH + Co. KG (LUNADIS)* végzi.
Az egyes szállítások és szolgáltatások az ügyfél és a DKV, illetve a LUNADIS között kötött külön szerződéseken alapulnak, amelyeket az ügyfél ezúton  
egységesen kérvényez.
* az egyes szolgáltatások választékát a www.dkv-euroservice.com és a www.lunadis.com oldalakon tekintheti meg.
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.................................................. ..............................................................................................................................  .............................................................................................................................
Dátum: Az aláíró(k) neve/nevei (nyomtatott betűkkel  A kérvényező(k), képviseletre jogosult(ak)/ valamennyi  
    társasági  tag jogilag kötelező érvényű aláírása

Ezúton biztosítom/biztosítjuk a DKV-t és a LUNADIS-t a kérelemben és annak mellékleteiben szereplő valamennyi adat teljességéről  
és helyességéről. Egyidejűleg hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy a DKV és/vagy a LUNADIS hitelintézeti banki információkat  
és/vagy kereskedési jelentéseket szerezzen be. Tudomásom/tudomásunk van arról, hogy a DKV aktuális Általános szerződési feltételei 
ingyenesen elérhetők a www.dkv-euroservice.com/agb weboldalon, a LUNADIS aktuális Általános szerződési feltételei pedig a www.
lunadis.com/agb weboldalon. Tudomásom/tudomásunk van arról továbbá, hogy a speciális szállítmányokra és szolgáltatásokra és/
vagy legitimációs tárgyakra vonatkozó különleges feltételek a www.dkv-euroservice.com/bedingungen-und-richtlinien weboldalon, vagy 
a DKV online szolgáltatásának védett ügyféltartományában (www.dkv-euroservice.com/portal/en/web/customers/bedingungen-und-
richtlinien) találhatók. A DKV és a LUNADIS Általános szerződési feltételeit tudomásul veszem/tudomásul vesszük. Különösen 
tudomásul veszem/tudomásul vesszük, hogy amennyiben arra igény merül fel, a DKV és a LUNADIS Általános szerződési feltételei, 
illetve a speciális szállítmányokra és szolgáltatásokra és/vagy legitimációs tárgyakra vonatkozó jelenleg aktuális különleges feltételek 
nyomtatott formában is rendelkezésre állnak.

Nyugtázom/nyugtázzuk a jelen Általános szerződési feltételeket, és kifejezetten elfogadom/elfogadjuk, hogy a DKV és a LUNADIS vál-
lalatokkal fennálló szerződéses jogviszonyomat/jogviszonyunkat illetően a német jog az irányadó – az áruk nemzetközi adásvételére 
vonatkozó ENSZ-egyezmény (CISG) kizárásával. A bírói illetékesség helye, az üzleti kapcsolatból eredő nemzetközi jogviták esetén is – 
és azok befejezését követően is – Düsseldorf (NSZK). A bírói illetékesség helye a DKV-val, illetve a LUNADIS-szal szemben benyújtott 
minden kereset esetében kizárólagos; a DKV vagy a LUNADIS által az ügyféllel szemben benyújtott keresetek esetében más törvényi 
vagy egyeztetett illetékességi helyek mellett választható. A DKV, illetve a LUNADIS választása szerint dönthet úgy, hogy az ügyféllel 
szemben máshol, különösen a budapesti bíróságokon nyújt be keresetet.

Az 1. számú melléklet jelen ügyfélkérelem része.

A DKV és a LUNADIS az ügyfél adatait, különösen a szerződéses viszonyban szereplő adatait, mindenkor a törvényi előírásoknak megfelelően 
kezeli (pl. német adatvédelmi törvény - BDSG, az EU általános adatvédelmi rendelete);  az adatvédelmi jogosultságot figyelembe véve  
ez magában foglalja az adatok feldolgozását és/vagy olyan harmadik feleknek (pl. szervizpartnereknek) való átadását is, akik a hatályban 
lévő törvényi előírások és a megfelelő adatvédelmi biztosítékok betartása mellett a DKV vagy a LUNADIS számára dolgoznak.

  IGEN, EZEN KÍVÜL HOZZÁJÁRULOK/ HOZZÁJÁRULUNK AHHOZ, hogy a DKV és a LUNADIS az én/mi [itt megadott] személyes  
adataimat/adatainkat feldolgozza és felhasználja reklámcélokra, beleértve a DKV és a LUNADIS termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó 
elégedettségi felméréseket is, valamint hogy engem ezzel kapcsolatosan elektronikus úton (pl. e-mailben, sms/mms útján vagy telefonon) 
megkeressenek. Adataimnak a fenti célokért történő feldolgozását és felhasználását a jövőre nézve bármikor – részben vagy teljesen – 
megtilthatom, illetve visszavonhatom a DKV-nak és a LUNADIS –nak adott beleegyezésemet. Jelen beleegyezéstől függetlenül az 
egyéb törvényekre (pl. a tisztességtelen verseny elleni fellépésről szóló törvény (UWG) 7 § 3. bekezdésén) alapuló reklámmegkeresések 
továbbra is lehetségesek.

Az ADATVÉDELEMMEL kapcsolatos további információk itt érhetők el:  
www.dkv-euroservice.com/datenschutz          www.lunadis.com/datenschutz

http://www.dkv-euroservice.com/datenschutz
www.lunadis.com/datenschutz
http://www.dkv-euroservice.com/agb
www.lunadis.com/agb
www.lunadis.com/agb
http://www.dkv-euroservice.com/bedingungen-und-richtlinien
http://www.dkv-euroservice.com/portal/en/web/customers/bedingungen-und-richtlinien
http://www.dkv-euroservice.com/portal/en/web/customers/bedingungen-und-richtlinien
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1. számú melléklet – a DKV CARD megrendelése

Cégnév, jogi
forma vagy
cégbélyegző

Cégnév, jogi
forma vagy
cégbélyegző

Utca/házszám Utca/házszám

Irányítószám, 
helység

Irányítószám, 
helység

Kérvényező adatai

Szervizfelárak és díjak

A DKV az árakat, szervizdíjakat, illetve költségeket a DKV Általános Szerződési Feltételei alapján számítja fel.

*  RC 30 = Üzem- és kenőanyagok, útdíj és alagúthasználat
 RC 90 = RC 30 és segélyhívás, javítás, mosás, gumiabroncs, vontatás, kombi-közlekedés, komp és minden egyéb DKV termék
**  Az kívánság/flotta-PIN-kód/kódok választásával lemondok/lemondunk minden olyan kifogásolási jogról, ami a kártya/kártyák 

visszaélésszerű használatából adódik.

A DKV CARD CLIMATE használata esetén: Az ügyfél kompenzációt fizet a DKV-nak CO₂-kibocsátása alapján, amelyet a DKV a tényleges  
üzemanyag-felhasználás alapján számol ki az ügyfél részére. A DKV a SEPA beszedési megbízással beszedett összeget az ügyfél megbízásából 
továbbítja a myclimate Deutschland GmbH felé, ahol azt klímavédelmi projektek támogatására fordítják. A CO₂-kibocsátás kompenzációjának 
mértékét az ügyféllel kötött megállapodásban rögzítik.

DKV CARDs

 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 6.       

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16. 

Nr. Rendszám Cégen belüli kiegészítő 
jelölés (pl. költséghely)

< 3,5 t ≥ 3,5 t ≥ 7,5 t ≥ 12 t Autóbusz Egyéb

Jármű típusa
(kérjük, a megfelelőt „X”-szel jelölje)

Korlátozó 
kód* 
30 vagy 90

STD = Standard
CL  = CLIMATE

PIN**
S - rendszer
W - kívánság
F - flotta

PIN adatai
(4 számjegyű, csak 
kívánság vagy 
flotta-PIN esetén)

Szállítási cím (ha eltér a megadott címtől)
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DKV fő online felhasználói kérelem

CímCímCímCím

Cégnév

Cégnév

Utca, házszám

IRSZ, helység

Ország

AAAA fő online felhasználó adataifő online felhasználó adataifő online felhasználó adataifő online felhasználó adatai
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Megszólítás*

Keresztnév*

Utónév*

E-mailcím*

Ország*

Kapcsolattartás nyelve*

Garantálom/garantáljuk a DKV számára minden fenti adat teljességét/helyességét. A DKV fő online 
felhasználói kérelemmel elfogadom/elfogadjuk a DKV felhasználói feltételeit
(www.dkv-euroservice.com). Elismerem/elismerjük a felhasználói feltételek érvényességét. 

Dátum Aláírás Cégbélyegző

Kérjük, vegye figyelembe alábbiakat:
A fő online felhasználó jogosultságot kap a törzsadatok kezelésére, DKV termékek rendelésére, 
további online felhasználók hozzárendelésére és azok jogosultságainak szabályozására.
Az Ön e-mail címe a DKV-portálba való bejelentkezéshez valamint a visszaigazoló üzenetek 
küldéséhez szükséges.

(a * jellel jelölt mezők kötelező mezők – kérjük írjon NYOMTATOTT betűvel)

DKV Euro Service
Notiz
The fields "VK office" and" VK region" will be completed by DKV Euro Service.
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General Terms and Conditions of Use for DKV eServices 
 
Introduction 
 
DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG  (“DKV”) provides its customers with website functionality, 
products and services via the DKV website, applications and web services and the software provided 
for this purpose, hereinafter referred to in short as “eServices”. The general terms and conditions of use 
below govern the rights and obligations of the customer (“user”) regarding the use of the eServices 
provided by DKV. 
 
Right of use and access to content 
 
Subject to the condition that these general terms and conditions of use and applicable contractual 
supplementary conditions are complied with and that any fees due are paid, DKV grants the user 
restricted and basic rights to access and use the eServices; this right may not be transferred by sale or 
any other legal transaction. The user is not allowed to use data mining, robots or similar data capture 
and extraction programmes. 
DKV retains all rights that are not expressly granted to the user in these general terms and conditions 
of use. Neither the eServices nor any parts thereof may be reproduced, duplicated, copied, sold, resold 
or used in any other way for commercial purposes without DKV’s express consent in writing.  
The user undertakes not to misuse the eServices and to use them only as permitted by law. If the user 
does not comply with these general terms and conditions of use, the right to use the eServices granted 
by DKV will expire. 
The object of these general terms and conditions of use is the use of the eServices provided by DKV 
using an individual username and the associated password. 
 
Electronic ordering of products 
 
Where products and services can be ordered for a charge in the protected customer area, by selecting 
the product and clicking on the “Order” button the user submits a binding offer to conclude a contract, 
which DKB will bindingly accept by sending a confirmation email. The General Terms and Conditions of 
DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG apply to all transactions triggered in this respect. 
 
Remuneration and payment terms 
 
Where a user fee is charged for the use of any eServices, this will be stated in the respective product 
description. DKV reserves the right to change these prices after having given prior notice. The 
respective payment terms are defined in the General Terms and Conditions of DKV EURO SERVICE 
GmbH & Co. KG.  
 
Term of the contract 
 
Unless stated otherwise in the product descriptions, the contracts concerning the use of the eServices 
offered by DKV with the customer will be concluded for an indefinite period of time. The contract 
granting use may be ordinarily terminated by either party with a notice period of one month from 
receipt of the notice of termination. With the final termination of the contract between the customer 
and DKV concerning the use of the DKV Card, all other contracts concerning the use of eServices will 
also be terminated, without the need for separate notice of termination of these contracts. With the 
termination of the contract granting use, the customer's access to the DKV eServices will be 
deactivated permanently. If the customer would like to use the DKV eServices again at a later time, a 
new contract granting use will need to be concluded for this purpose. 
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Data protection 
 
In the course of providing the eServices, DKV will store and process the customer data required for this 
purpose. This includes the customer data already held by DKV and its affiliated companies on the one 
hand and the data entered by the customer/user in the eServices on the other. Further information can 
be found in the DKV Privacy Statement (https://www.dkv-
euroservice.com/irj/portal/anonymous/datenschutz).  
 
Warranty / liability 
 
DKV will endeavour to provide the eServices continuously without interruption and with the error-free 
transmission of data. However, it is not possible to guarantee this due to the nature of the internet. 
Access to the eServices may occasionally be interrupted or restricted in order to allow the service, 
maintenance or implementation of new functions or services. DKV will endeavour to limit the frequency 
and length of these temporary interruptions or restrictions. 
DKV will only be liable for the breach of major contractual obligations (cardinal obligations). Otherwise 
its liability is limited to wilful intent and gross negligence. 
DKV will in particular not be liable for the operability and compatibility of the customer’s hardware and 
software. DKV will also not be liable for the temporary failure (loss of availability) of the servers and 
systems it uses or the data provided by these. 
The above limitations of liability do not apply to claims made for injury 
to life, body or health. The same applies if liability is mandatory under the German Product Liability Act 
(Produkthaftungsgesetz), if DKV has made a guarantee declaration or if DKV has fraudulently 
concealed a defect. 
 
Liability for links 
 
The DKV website contains links to external third-party websites; DKV has no influence over the content 
of these websites. DKV can therefore assume no liability for this third-party content. The content of the 
linked websites is always the responsibility of the respective provider or operator of the website. The 
linked websites were checked at the time the links were created for possible breaches of laws. No 
illegal content was identifiable at the time the links were created. It is not reasonable to constantly 
check the linked websites unless there is a specific reason to believe that there might be a breach of 
law. As soon as DKV is aware of any breach of law, DKV will remove such links immediately. 
 
Release from liability by the user 
 
The user undertakes to indemnify DKV against all claims as a result of unauthorised or illegal use of the 
eServices offered by DKV and for which the user is responsible.  
The user will ensure in particular that only secure passwords are used, that its passwords are kept 
secret and that they are changed at regular intervals and at least every 90 days. DKV recommends 
specifically to its customers that it considers the following criteria when issuing passwords: Passwords 
should contain at least eight characters and characters from at least three of the following four groups: 
Upper-case and lower-case characters, numbers, punctuation and special characters. Passwords that 
are easy to guess (e.g. date of birth) or trivial (e.g. “1234abcd”) should not be issued. 
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Google Analytics 
 
The DKV eServices use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”).  
Google Analytics uses “cookies”, text files which are stored on your computers and allow an analysis of 
the use of the website. The information produced by the cookie on your use of this website will be 
transmitted to and stored on a Google server in the USA. In the event of IP anonymisation being 
activated on this website, your IP address will however be shortened beforehand within member states 
of the European Union or in other states signed up to the Agreement on the European Economic Area. 
Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA, where it 
will be shortened. Google will use this information on behalf of the operator of this website to analyse 
your use of the website, to compile reports on the website activities and perform further services 
related to the use of the website and internet for the website operator. The IP address transmitted by 
your browser while using Google Analytics will not be combined with other data held by Google. You 
may prevent cookies from being stored with an appropriate setting in your browser software; we point 
out, however, that in this case you will not have full use of all of the functions on this website. You 
may also prevent data generated by the cookie and relating to your use of the website (including your 
IP address) being collected and processed by Google by downloading and installing the browser plugin 
available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  
You can prevent data from being collected by Google Analytics by clicking on the following link. An 
opt-out cookie will be installed which will prevent your data from being collected when you visit this 
website in future: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  
You can find more information on terms & conditions of use and data protection at 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html or at 
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.  
We point out that all of the websites and applications have had the code “gat._anonymizeIp();” added 
to them in order to anonymise the IP addresses collected by Google Analytics (so-called IP masking). 
 
Final provisions 
 
DKV reserves the right to make changes to the eServices, terms and conditions at any time. They are 
subject to these general terms and conditions, the special contract terms and conditions and terms and 
conditions of use that are in force at the time you use the eServices. If any of these conditions are 
deemed to be ineffective, invalid or unenforceable for any reason, this will have no impact on the 
validity and enforceability of the remaining provisions. 
 
These general terms and conditions of use are subject exclusively to German law. The place of 
jurisdiction is Düsseldorf. 
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