Wniosek do PKN, posiadającego identyfikator NRA/I 01 1010 1001,
o przyznanie numeru identyfikującego wystawcy CS1-IID
zgodnie z PN-EN ISO 14816:2006
Wypełnia wnioskujący:
Pełna nazwa podmiotu wnioskującego posiadającego osobowość prawną (oraz
akronim, o ile niezbędny):

STATUS PRAWNY:
REGON:
Nr KRS (o ile ma zastosowanie):

NIP:

Adres podmiotu wnioskującego:

Adres do korespondencji (podać jeśli jest inny do korespondencji):
Kontakt:
Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Tel.:
Fax:
Adres e-mail:
Strona www.
Przewidywana data pierwszego użycia przyznanego numeru CS1-IID:
Określenie obszaru aktywności podmiotu wnioskującego (wybrać tylko jeden):
 Linie lotnicze
 Bankowość/Finanse
 Rozrywka
 Opieka zdrowotna
 Handel detaliczny
 Petrochemia
 Telekomunikacja
 Transport i spedycja towarów  Inne
Podać krótki opis działalności podmiotu wnioskującego oraz przewidywanego sposobu używania przyznanego numeru CS1-IID:

Deklaruję w imieniu podmiotu wnioskującego, że:
 podane w formularzu informacje o podmiocie są prawdziwe;
 potwierdzam znajomość „Regulaminu przyznawania przez PKN numeru
identyfikującego wystawcy (CS1-IID);
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zobowiązuję się do używania i stosowania przyznanego numeru CS1-IID w
sposób i na warunkach określonych w w/w regulaminie oraz normie w PNEN ISO 14816:2006 Telematyka transportu i ruchu drogowego – Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych
zobowiązuję się do uiszczenia zgodnie z przesłanymi fakturami opłat za
usługę rejestracyjną w wysokości: 2 000 zł netto (plus 23 % VAT) za pierwsze
24 miesiące oraz 1 000 zł netto (plus 23 % VAT) za każde przedłużenie rejestracji na następne 24 miesiące. PKN zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za usługę rejestracyjną. Faktury wystawiane są zawsze wg
aktualnych stawek.

PKN informuje, że:
 wystawienie faktury za usługę rejestracyjną oznacza pozytywną weryfikację i przyjęcie złożonego wniosku
 wydanie przyznanego numeru CS1-IID następuje w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez PKN zapłaty za wystawioną fakturę za usługę rejestracyjną. Brak opłaty w terminie płatności faktury powoduje unieważnienie złożonego wniosku.
Nazwisko i Imię oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek:

Podpis

*

Data

* Może być podpis elektroniczny i wówczas wniosek można przesłać elektronicznie.
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