
Žiadosť o vystavenie:   

POTVRDENIA O SPOTREBE PALIVA

Meno a priezvisko žiadateľa

IČO*

Identif.číslo pre daň*

Bydlisko (ulica)

PSČ / Obec

Telefónne číslo (mobil)

E-mailová adresa:

VIN vozidla (číslo karosérie)

* uvádzať len ak je žiadateľom právnická osoba/firma

Spôsob úhrady : bankovým prevodom

Dátum, vlastnoručný podpis

E-mail: homologizacie@summit.sk

Názov účtu adresáta: Číslo účtu::

Summit Motors Slovakia sro
PO Box 50 Konšt. symbol: 308
830 06 BRATISLAVA 36 Variabilný: Posledných 5 znakov VIN

SMS 25.5.2018

Poskytovanie uvedených dokladov je platenou službou podľa aktuálneho cenníka. Žiadateľom - vlastníkom 
vozidla s preukazom ZŤP sa technické vyjadrenia poskytujú bezplatne.
http://www.ford.sk/container/upload/katalogy/tech_cennik.pdf

Vašu žiadosť môžete zaslať na dole uvedenú emailovú adresu:

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 358 37
331. Údaje sú používané výlučne za účelom vystavenia dokladov s technickými údajmi vozidiel, fakturácie poskytnutej služby, vedenia
evidencie a súvisiacich administratívnych úkonov. 
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom
konkrétnym účelom spracúvania, pri spracúvaní osobných údajov sú dodržiavané ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a
Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Viac o spracovaní
osobných údajov v našej spoločnosti nájdete uverejnené v priestoroch našej spoločnosti a na adrese www.ford.sk v sekcii ochrana
osobných údajov.

SK18 7500 0000 0000 2500 4673 / CEKOSKBX

Vážený zákazník, kvôli bezproblémovému vybaveniu Vašej žiadosti Vás prosíme o vyplnenie tohoto 
formuláru. Potrebné údaje vpíšte čitateľne a presne. K žiadosti pripojte čitateľnú kópiu slovenského príp. 
zahraničného evidenčného dokladu vozidla.

CERTIFIKÁTU KONFORMITY (CoC)

POTVRDENIA ZHODY SO SCHVÁL.TYPOM

POTVRDENIA ÚDAJOV NA VÝROBNOM ŠTÍTKU

OPRAVA TECHNICKÝCH ÚDAJOV V OEV

STOTOŽNENIE VOZIDLA

ZÁKLADNÉHO TECHNICKÉHO OPISU VOZIDLA

POTVRDENIA O POUŽITÍ ALT. PNEUMATÍK


