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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
Προς: Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε
Αποστολή αίτησης: Α) Στο e-mail: veveosi@mercedes-benz.com

Β) στο FAX: 210-6296660

Αιτούμαι βεβαίωση (μέχρι τρία θέματα) για:
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

 ΗΛΙΟΡΟΦΗ

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

 ΤΟΝΑΖ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

 ABS

 ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EURO)

 Άλλο είδος τεχνικής βεβαίωσης (σημειώστε το είδος που επιθυμείτε):
..................……….....................................................................................................................................................................
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ:

1. Επίσημο έγγραφο οχήματος που να ταυτοποιεί ιδιοκτησιακά τον αιτούντα με το όχημα (π.χ. Ξένη ή Ελληνική Άδεια Κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό
Εκτελωνισμού, τιμολόγιο αγοράς)

2. Φωτοτυπία ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου της και ΦΕΚ εκπροσώπησης
3. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της εταιρείας (Εφόσον η αίτηση κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο που θέλει να παραλάβει τη βεβαίωση, απαιτείται η
προσκόμιση εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη οχήματος για την υποβολή της αίτησης και παραλαβή της βεβαίωσης)

Το φορολογικό στοιχείο που επιθυμώ να εκδοθεί στα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση μου είναι:
□ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Α.Φ.Μ.:

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:

□ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ.Ο.Υ:

__________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ________________________________________________________________

_____________________________________________

4.1 Για οχήματα εισαγωγής: Κατάθεση 125,00€ (ΦΠΑ περιλαμβάνεται) σε μια από τις τράπεζες (100.80€ για εταιρίες με έδρα τη Βουλγαρία)
α) ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR98 0140 1390 1390 0200 2002 421 (Αριθμός Λογαριασμού 139/ 00 200 200 24 21)
β) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR90 0110 1200 0000 1204 7038 554
γ) EUROBANK ERGASIAS IBAN: GR08 0260 3510 0009 1020 0433 434
4.2. Για οχήματα που αποτελούν πώληση της Mercedes-Benz Ελλάς ή του Επίσημου Δικτύου της: Χωρίς Χρέωση
Αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στο e-mail ή στο FAX που αναγράφεται στο πάνω μέρος του εντύπου. Η διαδικασία για την έκδοση της
βεβαίωσης απαιτεί δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των παραπάνω αναφερομένων εγγράφων. Τηρείται αυστηρή
σειρά προτεραιότητας.
Η Αποστολή της βεβαίωσης γίνεται κατόπιν επιλογής σας:
 με Courier (η χρέωση βαρύνει τον παραλήπτη)
 με ταχυδρομείο

 με fax

 παραλαβή από τη Mercedes-Benz Ελλάς

Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί λαμβάνοντας υπόψη την παρακάτω σημαντική ενημέρωση
Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. («ΜΒΗ») θα επεξεργαστεί τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς: (α) για την ικανοποίηση
του αιτήματος του αιτούντος (νόμιμη βάση επεξεργασίας η εκτέλεση σύμβασης), (β) για τον έλεγχο έναντι Ευρωπαϊκών και Διεθνών λιστών κυρώσεων (νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμμόρφωση με
υποχρέωση εκ του νόμου και το υπέρτερο έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, συγκεκριμένα η αποφυγή επιβολής κυρώσεων και η συμμόρφωση με Πολιτικές του Ομίλου) και (γ) για
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβάλει ο νόμος (νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου). Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για 10 έτη από την
ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η Mercedes-Benz Ελλάς δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός κι αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ικανοποίηση του αιτήματος
που έχετε υποβάλει. Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, οι οποίες θα ενεργούν εξ ονόματος και με βάση τις γραπτές
οδηγίες της Mercedes-Benz Ελλάς και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προς όφελός τους (Εκτελούντες την Επεξεργασία). Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης (αρ. 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης
(αρ. 16 ΓΚΠΔ) ή διαγραφής (αρ. 17 ΓΚΠΔ) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς επίσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους (αρ. 18 ΓΚΠΔ). Επίσης, έχετε δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία (αρ. 21 ΓΚΠΔ), καθώς και φορητότητας (portability) (αρ. 20 ΓΚΠΔ) των προσωπικών δεδομένων τα οποία μας παρέχετε. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
υποβάλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση: Θηβαΐδος, αριθμός 20, Νέα Κηφισιά, Τ.Κ. 14564 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy_mbhellas@mercedes-benz.com. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου στην επίσημη ιστοσελίδα μας https://www.mercedes-benz.gr/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/privacystatement.html.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. (Θηβαΐδος αρ.20, Τ.Κ.: 145 64, Νέα Κηφισιά), Τηλ. 2106296500, Email: privacy_mbhellas@mercedes-benz.com

Ημερομηνία

Υπογραφή αιτούντος

