Pristopna izjava za pridobitev kartice euroShell
PROSIMO, DA IZPOLNETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI

1. Splošni podatki o pravni osebi – naročniku kartice
NAZIV PODJETJA
NASLOV
DIREKTOR/PRAVNI ZASTOPNIK
KONTAKTNA OSEBA (pri pravni osebi)
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA
DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA
DAV. ŠT. PODPISNIKA MENICE/POROKA
TELEFON
MOBILNI TELEFON
E-POŠTA
FAX
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
SWIFT KODA
BANKA (NAZIV IN NASLOV enote banke)

Prilagamo kopije, ki so sestavni del pristopne izjave:
 Fotokopijo priglasitvenega lista za s.p. oz. registracijo podjetja za d.o.o. ali d.d.
 Fotokopijo osebne izkaznice/potne listine zastopnika podjetja
 Fotokopija prometnega dovoljenja vozila
 Fotokopija davčne identifikacijske številke, izdane s strani davčne uprave

IZJAVA:
Podpisani zastopnik podjetja in imetnik imetnik osebne izkaznice/potne listine št. _______________________ izdane dne
______________ ___pri upravni enoti ___________________________, DŠ:____________se strinjam in dovoljujem, da se zgoraj
navedena osebna izkaznica/potna listina in davčna identifikacijska številka kopira za namen ugotavljanja istovetnosti ob
sklenitvi pogodbe in ves čas trajanja poslovnega razmerja med mano in Shell Adria d.o.o., Ljubljana ter da Shell Adria d.o.o.
kopijo osebne izkaznice/potne listine hrani skladno z določili vsakratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

_______________________________________________
Kraj in datum

___________________________________________
Podpis zakonitega zastopnika podjetja in žig podjetja:

TIP VOZILA*

VELOCITY
LIMIT*

TIP KARTICE*

TARIFA KARTICE*

REGISTRSKA ŠTEVILKA ali IME IN PRIIMEK VOZNIKA

KATEGORIJA
KARTICE*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predvidena poraba goriva v SLOVENIJI v litrih/mesec:
Predvidena poraba goriva v TUJINI v litrih/mesec:
Predvidena SKUPNA mesečna poraba goriva v litrih/mesec:
*TIP KARTICE:

CRT - euroShell kartica izdana poslovnemu partnerju iz segmenta dejavnosti prevoza blaga in oseb. Kartica je izdana na kodo 7077.

FLEET - euroShell kartica izdana poslovnemu partnerju za uporabo plačila goriva in storitev za osebna vozila. Kartica je izdana na
kodo 7002.
*TARIFA KARTICE:

euroShell kartica »S« – Single. Kartica se za plačilo lahko uporablja na vseh Shellovih bencinskih servisih in določenih servisih
partnerjev kartičnega sistema euroShell. Ne more se uporabljati za plačevanje na Esso bencinskih servisih.

euroShell kartica »M« - Multi. Kartica se za plačilo lahko uporablja na vseh Shellovih bencinskih servisih, servisih partnerjev kartičnega
sistema euroShell in Esso bencinskih servisih.
*KATEGORIJA KARTIC

Kategorija 0: nakup dizelskega goriva, AdBlue, plačilo pristojbin za tunele, trajekte, cestnine in servisiranje vozil

Kategorija 1: enako kot kategorija 0 in dodatno nakup vseh vrst pogonskih goriv

Kategorija 2: enako kot kategorija 1 in dodatno nakup maziv, in avtomobilskih kemičnih izdelkov ter sredstev in uslug za nego in
vzdrževanje vozil (avtomobilske gume, akumulatorji, sredstva za pranje stekel, pranje vozil, popravila itd.)

Kategorija 3: enako kot kategorija 2 in dodatno: negotovinski nakup proizvodov iz trgovin na bencinskih servisih (pijače, hrana, tobak
itd.)
*TIP VOZILA

Osebno vozilo

Kombinirano vozilo

Tovorno vozilo 3,5 – 7,49t

Tovorno vozilo nad 7,5t

VELOCITY LIMITI:

VELOCITY
LIMIT

VREDNOST/TRX

VREDNOST na
dan/#trx

VREDNOST na
teden/#trx

VREDNOST na
mesec/#trx

100

2.000

2.300/5

5.400/25

10.000/50

200

375

700/7

1.800/35

4.800/120

300

250

500/3

1.000/10

2.000/40

400

98

208/3

650/8

2.600/25

500

169

858/40

3.380/200

11.180/800

600

780

1.560/3

3.120/10

9.425/40

700

91

150/7

260/30

1.040/120

800

1.690

2.600/7

7.800/30

31.200/120

900

1.600

1.900/3

3.900/10

7.800/20

2. Spletne storitve – Shell Card Online (SCOL)*

*Aplikacija vam omogoče upravljanje in nadzor svoje kartice 24/7

Prosimo vpišite e-mail naslov, kamor pošljemo geslo za vstop v Shell Card Online:
______________________________________________________________________________________
Opozorilo: vpišite e-mail naslov odgovorne osebe, saj orodje omogoča upravljanje z občutljivimi informacijami.

3. Druge storitve - Cestnine

Za zgoraj navedena vozila želimo dodatno urediti naročilo cestninske elektronske naprave oz. cestninske kartice:
NEMCIJA (Toll Collect)

FREJUS/MONT BLANC TUNEL (Frejus/Mont Blanc kartica)

ČEŠKA REPUBLIKA (Premid)

ŠPANIJA+FRANCIJA + PORTUGALSKA (INTERROUTE +)

SLOVAŠKA (Myto)

ŠPANIJA (VIA T)

POLJSKA (VIA TOLL)

PORTUGALSKA (VIA VERDE)

ITALIJA (Viacard/TELEPASS)

MADŽARSKA (HU-GO)

! Za pridobitev cestninskih aparatov v AVSTRIJI in SLOVENIJI se morajo stranke z euroShell kartico napotiti
direktno na prodajna mesta (SLO – DARS, AT – črpalkah ali GO-vertrieb postajah), kjer same izvedejo
registracijo.

4. Druge storitve – Vračilo DDV
Prosimo označite države iz katerih želite vračilo davka:
Avstrija
Latvija (n.v.)
Belgija

Madžarska

Bolgarija (n.v.)

Norveška

Češka

Nemčija

Danska

Nizozemska

Estonija (n.v.)

Portugalska

Finska

Poljska

Francija

Romunija (n.v.)

Grčija (n.v.)

Slovaška

Irska

Švica (n.v.)

Italija

Španija

Lihtenstain (n.v.)

Švedska

Luksemburg

V. Britanija

Litva (n.v.)
*n.v. = navadno vračilo
Potrjujemo pravilnost gornjih podatkov in dovoljujemo, da jih izdajatelj kartice preveri ali zahteva dodatne
informacije pri drugih ustanovah.

Kraj in datum

Podpis zakonitega zastopnika podjetja in žig podjetja

Pristopno izjavo nam pošljite na faks +386 1 51 40 501 ali na naslov Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Če potrebujete dodatne informacije, nas pokličite na tel. 01 51 40 500.
S podpisom dovoljujem uporabo svojih podatkov v trženjske namene podjetju Shell Adria d.o.o.. Podpisniku so v celoti zagotovljene pravice po 73. Členu zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

