ŽÁDOST O VRÁCENÍ UHRAZENÉHO ČASOVÉHO POPLATKU
AN APPLICATION FOR THE REFUND OF THE MOTORWAY VIGNETTE FEE
ANTRAG AUF ERSTATTUNG EINER ENTRICHTETEN ZEITBEZOGENEN GEBÜHR

Údaje o vozidle

/ Vehicle information / Angaben zum Fahrzeug*

SPZ

License plate number / Kennzeichen Ihres Fahrzeugs

Stát registrace vozidla

Country of registration / Land der Registrierung

Vymezení důvodu žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku

The specification of the grounds for the refund of the fee / Grund des Antrags auf Erstattung einer entrichteten zeitbezogenen Gebühr

Údaje o oznamovateli

/ Information About the Petitioner / Angaben zum Anzeigenden*

Vyplňuje fyzická osoba (nevyplňujte název právnické osoby).

To be filled in by a natural person (do not fill in the name of the legal entity).
Füllt eine natürliche Person aus (nicht die Bezeichnung einer juristischen Person ausfüllen).

Jméno a příjmení

Datum narození

/ Name and surname / Vor- und Nachname

Korespondenční adresa

/ Date of birth / Geburtsdatum

/ Mailing address / Kontaktadresse

E-mail / Email / E-Mail-Adresse
(nepovinný údaj / optional information / freiwillige Angabe)

Telefon / Telephone / Telefon

(nepovinný údaj / optional information / freiwillige Angabe)

Úředně ověřený podpis oznamovatele*
The informing party’s officially verified signature
Amtlich beglaubigte Unterschrift des Anzeigenden

*povinné položky
compulsory
Pflichtfelder

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 70856508
elektronická podatelna: epodatelna@edalnice.cz, datová schránka: ws5mh9w
www.edalnice.cz

Povinné přílohy

/ Required annexes / Obligatorische Anlagen

Výčet povinných příloh k žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku naleznete v Podmínkách úhrady časového poplatku na edalnice.cz.
The list of required attachments to the Application for the Refund of the Electronic vignette can be found under the Electronic vignette
Payment Terms and Conditions at edalnice.cz.
Die Auflistung der obligatorischen Anlagen zum Antrag auf Erstattung einer entrichteten zeitbezogenen Gebühr finden Sie in den Bedingungen
der Entrichtung einer zeitbezogenen Gebühr auf der Webseite edalnice.cz.
Vyřízení žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku je zpoplatněno manipulačním poplatkem, jehož aktuální výši naleznete v Podmínkách úhrady
časového poplatku na edalnice.cz.
Die Erledigung des Antrags auf Rückerstattung einer zeitlich begrenzten Vignette wird mit einer Bearbeitungsgebühr belegt, derer aktuelle Höhe in den
Bedingungen für die Zahlung einer zeitlich begrenzten Vignette unter edalnice.cz zu finden ist.
The processing of a request for a refund of paid fee for a time-related vignette is subject to a handling fee, the current amount of which can be found in
the Terms of Payment for Time-Related Vignettes at edalnice.cz.
Ochrana osobních údajů / Personal Data Protection / Datenschutz
Při podání a vyřízení dojde ke zpracování vašich osobních údajů SFDI. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na edalnice.cz.
Your personal data will be processed by SFDI upon submission. Information about the processing of personal data can be found at edalnice.cz.
Bei der Einreichung und Bearbeitung kommt es zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch SFDI. Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten finden Sie auf edalnice.cz.

