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TYTUŁ: Akcyza. Weryfikacja dokumentów do rejestracji poja

CENA: 39,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Krzysztof Halicki (.: rejestracjaaut :.)
  Adres: Mickiewicza 20
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: opolskie
  Telefon: 500666313
                

OPIS:

Od ponad 10 lat zajmujemy się pomocą przy rejestracji
pojazdów w Polsce. Przedstawiam kilka usług dzięki którym
zaoszczędzą Państwo cenny czas oraz nerwy.

ZAŁATWIANIE AKCYZY POJAZD OSOBOWY
Usługa online polegająca na złożeniu deklaracji akcyzowej oraz pobraniu zaświadczenia o zapłacie akcyzy niezbędnego do
zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy w Polsce.Do załatwienia sprawy wymagamy dane pojazdu(dowód
rejestracyjny), dowod własności (faktura, umowa zakupu) i kwotę przychodu z deklaracji PIT składanej w poprzednim roku.Istnieje także
możliwość złożenia deklaracji papierowej.Możliwe rabaty dla firm przy stałej współpracy.

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
Po przesłaniu do nas droga mailową możemy sprawdzić, czy przedstawiane przez Państwa dokumenty nie będą powodować wątpliwości
w wydziale komunikacji.

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW PRZYSIĘGŁE oraz ZWYKŁE
niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski(niderlandzki, flamandzki), czeski, słowacki i inne

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Warta, HDI, PZU, Hestia, MTU, Allianz , Uniqa , Link 4, Generali, Proama, Compensa, Interrisk, Wiener, Reso Balcia, Euroins, Aviva, You
Can Drive, TUW, TUZ i inne

REJESTRACJA POJAZDÓW ZAKUPIONYCH W KRAJU I ZAGRANICĄ
ZAŁATWIANIE JAKICHKOLWIEK FORMALNOŚCI W WYDZIALE KOMUNIKACJI
rejestracja samochodów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy
przerejestrowanie pojazdów nabytych w kraju
zgłoszenia sprzedaży
wyrejestrowania
odbiór i wymiana dowodów rejestracyjnych
dopisanie, wykreślenie współwłaściciela
dokonywanie adnotacji hak, gaz, taxi w dowodach rejestracyjnych

W sprawach rejestracji obslugujemy: Opole, Krapkowice, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn - Koźle, Głubczyce, Prudnik, Nysa, Korfantów,
Głuchołazy, Otmuchow, Paczkow, Głogówek, Gogolin, Zdzieszowice

Biuro w Głogówku ul. Mickiewicza 20, I piętro nad sklepem RTV obok TAXI
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.
Możliwość umówienia się poza godzinami pracy biura, a także przekazania dokumentów w Opolu 18.00-20.00 lub w sobotę oraz dojazd
do klienta
za dopłatą 1 zł /1 km (liczone tam i powrót).
Adres mailowy:biuroglogowek@gmail.com Tel. 500666313
Ceny usług w zależności od rodzaju od 39zl + opłaty w urzędach


