Plakietki – serwis flotowy
Wszystkie europejskie plakietki i rejestracje
pewnie i szybko z jednego źródła!
Dla firm transportowych oraz autobusowych zakup plakietek ekologicznych i
rejestracji wjazdu w krajowych strefach ekologicznych na terenie Europy jest
niezwykle uciążliwy oraz czasochłonny.
Przy zakupie należy wziąć pod uwagę nie tylko klasy Euro, rok rejestracji, specyfikację typu i
inne specjalne cechy pojazdu, ale również cechy handlowe, podatkowe i administracyjne
poszczególnych źródeł zaopatrzenia.
Green-Zones jako portal informacyjny dla wszystkich stref zakazu jazdy z silnikami diesla oraz
stref ekologicznych oferuje w swoim centralnym sklepie dla spedytorów, firm transportowych i
autobusowych nabycie wszystkich plakietek ekologicznych i rejestracji wjazdu dla krajów oraz
miast europejskich z jednego źródła.
Tutaj klient flotowy otrzymuje szczegółową prezentację wszystkich dostępnych plakietek, winiet
i rejestracji pojazdów, które można nabyć w Europie oraz jakie typy pojazdów, które klasy Euro
mogą uzyskać zależnie od daty rejestracji.
Specjalne usługi Green Zones:
Wszystkie plakietki – jedno zamówienie!
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Opcja zamówień w 10 językach
Kontakt osobisty przez telefon, faks, e-mail
Krajowy Menadżer ds. Kluczowych Klientów
Wysłanie dokumentów pojazdu do 15 MB
Zapytania statusowe dotyczące czasu dostawy
Faktury dla celów podatkowych
Usługa ekspresowej dostawy dla wielu plakietek
Zamówienia flotowe i masowe poprzez listę Excel
Płatność przelewem bankowym i kartą kredytową
Wszystkie plakietki/rejestracje z jednego źródła
Elektroniczna, wstępna dostawa plakietek

Oto Green-Zones:
Green-Zones to europejski portal zamówień dla krajowych plakietek ekologicznych oraz
rejestracji pojazdów, wymaganych dla wjazdu do odpowiednich krajowych i regionalnych stref
ekologicznych oraz stref niskoemisyjnych w Europie. Ponadto Green-Zones dostarcza ogólnych
informacji na temat europejskich stref ekologicznych na swoich portalach internetowych oraz w
aplikacji Green-Zones dla turystów i osób podróżujących prywatnie . Za pośrednictwem
aplikacji Green-Zones Fleet-App, profesjonalne firmy transportowe i autobusowe otrzymują
codziennie w czasie rzeczywistym informacje na temat przepisów oraz wyjątków w strefach
ekologicznych, jak również komunikaty "ekspresowe" oraz ostrzeżenia o zakazach wjazdu do
tymczasowych stref ekologicznych w Europie.
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