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ŽÁDOST GO Direkt pro obytné

1. Žadatel

jméno a příjmení*

ulice a číslo domu*

PSČ / obec*

země*

telefon 

fax 

e-mail*

mobilní telefon

kontaktní osoba*

číslo zákazníka, 
je-li známo

2. Údaje o vozidle

registrační značka*

počet náprav*
emisní třída EURO/ 

druh pohonu*

země registrace*

3. Způsob platby (vyberte)*
Autorizace inkasa prostřednictvím mandátu SEPA

Převod

Druh pohonu E/H2 zahrnuje čistě elektrický pohon a pohon na 
vodíkové články.

Jméno majitele účtu

BIC/SWIFT

IBAN

Příjemce platby: ASFINAG Maut Service GmbH     ID příjemce platby: DE79 5007 0010 0175 0694 01

Zplnomocňuji tímto společnost ASFINAG Maut Service GmbH ke inkasování plateb z mého účtu prostřednictvím inkasního 
příkazu. Zároveň dávám své bance pokyn, aby na mém účtu provedla inkasní příkazy vystavené společností ASFINAG 
Maut Service GmbH. Ve lhůtě osmi týdnů od data odepsání mohu požádat o vrácení inkasované částky. V tomto ohledu 
platí podmínky dohodnuté s mou bankou.

místo, datum podpis majitele účtu

Platbu za fakturu služby GO-Direkt poukažte prosím na následující účet ASFINAG: 
 Banka:  Deutsche Bank AG 
 BIC/SWIFT: DEUTDEFFXXX 
 IBAN:  DE79 5007 0010 0175 0694 01



* povinné poleRegistrace ke službě GO Direkt pro obytné automobily Strana 2 ze 2
ASFINAG MAUT SERVICE GMBH 

Rechtsform: Gesellschaft m. b. H., Sitz: Salzburg, FN 255936 b, Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg 
UID: ATU 61323856, Zertifiziert nach ISO 9001:2000, TÜV-Zertifikat: Reg.Nr. 20-100 52000874

5020 SALZBURG, ALPENSTRASSE 99, POSTFACH 74, ÖSTERREICH  
TEL +43 50 108-12000, FAX +43 50 108-12282  
E-MAIL go-direkt@asfinag.at, asfinag.at, DVR 0527602

5. Přejete si získat online přístup na portál SelfCare? 
Mezi Vaše výhody na portálu SelfCare patří: 
 - Stahování faktur 
 - Dotaz na ujetou trasu (doklad k jednotlivé službě) 
 - Nahrávání dokumentů pro ověření emisní třídy EURO

Ano Ne

6. Chcete, aby Vám byl zaslán Váš nový, personalizovaný GO-Box?

místo, datum právně platný podpis

GO-Box už mám.

Ne. Vyzvednu GO-Box na prodejním místě GO pomocí kódu pro vyzvednutí.

Ano. Chci si nechat GO-Box zaslat poštou.

ŽÁDOST GO Direkt pro obytné

Svým podpisem žadatel výslovně potvrzuje, že četl a pochopil platné Všeobecné obchodní 
podmínky služby GO Direkt (viz www.go-maut.at v sekci Downloads) va v plném rozsahu je přijímá.

Podepsanou žádost nám zašlete e-mailem na adresu:  
go-direkt@asfinag.at
Můžete nám žádost zaslat také poštou nebo faxem: 

+43 50108-12382ASFINAG Maut Service GmbH  
Team GO Direkt 
Bahnhof-Umgebung 16 
6170 Zirl 
RAKOUSKO

K žádosti přiložte kopii technického průkazu vozidla.

Bližší informace o druhu a rozsahu osobních údajů zpracovávaných společností ASFINAG a o Vašich 
právech na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, odvolání a přenositelnost najdete na 
www.asfinag.at/privacy. Můžete se prostřednictvím e-mailu obrátit na naše pověřence pro ochranu 
údajů na adrese datenschutz@asfinag.at a na příslušný dozorový orgán.

Upozornění o ochraně údajů

Faktura měsíčně (fakturace ke konci měsíce)

Faktura dvakrát měsíčně (fakturace k 15. a ke konci měsíce)

4. Fakturace a platební podmínky*

Zasílání pouze v rámci EU. Zaslání poštou je možné pouze v případě, že registrujete registrační 
značku vozidla poprvé (první nákup GO-Boxu). Zpracování žádosti obvykle trvá 2 dny, následné 
odeslání až 10 dní.

https://www.go-maut.at/
mailto:go-direkt@asfinag.at
https://www.asfinag.at/privacy
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ŽÁDOST GO Direkt pro obytné
1. Žadatel
jméno a příjmení*
ulice a číslo domu*
PSČ / obec*
země*
telefon 
fax 
e-mail*
mobilní telefon
kontaktní osoba*
číslo zákazníka,
je-li známo
2. Údaje o vozidle
emisní třída EURO/
druh pohonu*
3. Způsob platby (vyberte)*
Druh pohonu E/H2 zahrnuje čistě elektrický pohon a pohon na vodíkové články.
Příjemce platby: ASFINAG Maut Service GmbH	    ID příjemce platby: DE79 5007 0010 0175 0694 01
Zplnomocňuji tímto společnost ASFINAG Maut Service GmbH ke inkasování plateb z mého účtu prostřednictvím inkasního příkazu. Zároveň dávám své bance pokyn, aby na mém účtu provedla inkasní příkazy vystavené společností ASFINAG Maut Service GmbH. Ve lhůtě osmi týdnů od data odepsání mohu požádat o vrácení inkasované částky. V tomto ohledu platí podmínky dohodnuté s mou bankou.
místo, datum
podpis majitele účtu
Platbu za fakturu služby GO-Direkt poukažte prosím na následující účet ASFINAG:
         Banka:                  Deutsche Bank AG
         BIC/SWIFT:         DEUTDEFFXXX
         IBAN:                  DE79 5007 0010 0175 0694 01
5. Přejete si získat online přístup na portál SelfCare? 
Mezi Vaše výhody na portálu SelfCare patří:
         - Stahování faktur
         - Dotaz na ujetou trasu (doklad k jednotlivé službě)
         - Nahrávání dokumentů pro ověření emisní třídy EURO
6. Chcete, aby Vám byl zaslán Váš nový, personalizovaný GO-Box?
místo, datum
právně platný podpis
ŽÁDOST GO Direkt pro obytné
Svým podpisem žadatel výslovně potvrzuje, že četl a pochopil platné Všeobecné obchodní podmínky služby GO Direkt (viz www.go-maut.at v sekci Downloads) va v plném rozsahu je přijímá.
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Podepsanou žádost nám zašlete e-mailem na adresu: 
go-direkt@asfinag.at
Můžete nám žádost zaslat také poštou nebo faxem: 
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+43 50108-12382
ASFINAG Maut Service GmbH 
Team GO Direkt
Bahnhof-Umgebung 166170 Zirl
RAKOUSKO
K žádosti přiložte kopii technického průkazu vozidla.
Bližší informace o druhu a rozsahu osobních údajů zpracovávaných společností ASFINAG a o Vašich právech na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, odvolání a přenositelnost najdete na www.asfinag.at/privacy. Můžete se prostřednictvím e-mailu obrátit na naše pověřence pro ochranu údajů na adrese datenschutz@asfinag.at a na příslušný dozorový orgán.
Upozornění o ochraně údajů
4. Fakturace a platební podmínky*
Zasílání pouze v rámci EU. Zaslání poštou je možné pouze v případě, že registrujete registrační značku vozidla poprvé (první nákup GO-Boxu). Zpracování žádosti obvykle trvá 2 dny, následné odeslání až 10 dní.
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