Fleet-Service pro ekologické plakety
Všechny evropské plakety a registrace
rychle a jistě na jednom místě!
Nákup ekologických plaket a registrací pro vjezd do národních ekologických zón
v Evropě je pro přepravní a autobusové společností velmi komplikovaný a
časově náročný.
Při nákupu je nutné vědět nejen eurotřídy, rok registrace, typovou specifikaci a další
zvláštní vlastnosti vozu v případě jeho dodatečného vybavení, ale také obchodní,
daňové a administrativní předpisy.
Green-Zones je informační portál pro všechny dieselové zakázané zóny a ekologické
zóny a nabízí spedičním firmám, přepravním a autobusovým společnostem možnost
nákupu všech ekologických plaket a registrací pro vjezd do evropských zemí a měst
centrálně na jednom místě.
Zákazníci s vozovými flotilami zde najdou podrobný popis všech dostupných plaket,
vinět a registrací, které lze zakoupit v Evropě a také informace o tom, které typy
vozidel, které normy EU a od jakého data registrace mohou tyto plakety obdržet.
Speciální služby Green-Zones:
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Všechny plakety – Jedna objednávka!

Možnost objednání v 10 jazycích
Osobní kontakt po telefonu, faxem, e-mailem
Vlastní Key-Account-Manager
Nahrávání dokumentů vozidel až do 15 MB
Informace o statusu a datu dodání
Faktury pro daňové účely
Služba expresního doručení pro mnoho plaket
Hromadné objednávky přes Excel list
Platba bankovním převodem a platební kartou
Všechny plakety/registrace na jednom místě
Elektronické dodání plaket

To je Green-Zones
Green-Zones je evropský portál, který nabízí národní ekologické plakety a registrace vozidel,
které jsou potřebné pro vstup do jednotlivých národních a regionálních ekologických a
nízkoemisních zón v Evropě. Green-Zones dále poskytuje obecné informace o evropských
ekologických zónách na svých webových stránkách a také nabízí aplikaci Green-Zones-App,
kde najdou turisté a všichni řidiči všeobecné informace o evropských ekologických zónách.
Prostřednictvím aplikace Green-Zones Fleet-App získávají profesionální dopravci a
autobusové společnosti každodenní informace o pravidlech a výjimkách v ekologických
zónách v reálném čase, a také push-zprávy a upozornění na zákazy vjezdu do dočasných
ekologických zón v Evropě.
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