
Başvuranın detay bilgileri (requisite) 
(ad, adres (konum) 

- tüzel kişiler için, Adı ve Soyadı, adres 
Bireysel Girşimciler ve Tüzel kişiler için ikamet yeri) 

 
 

 

 ____________ № _____________ 
 

Başvuru yeri      
 

tarih ______________ № _____________ 

 
 
 
 

 

 

DİLEKÇE 

ağır yüklü ve (veya) büyük boyutlu bir aracın geçişleri için özel izin alınması için 

 
 
Araç sahibinin adı, adresi ve telefon numarası  

XXXXX ULUSLARARASI NAKLIYE LTD., Lalely / Istanbul / Turkey 

 

Araç sahibi bilgileri  

Vergi 
Kimlik 
Numarası 

892 004 XXX 

Bireysel 
girişimcinin ana 
devlet sicil 
numarası 

- - -  

Sürüş Yolu Rotası 
Ukrayna / Rusya vatandaşı (Troebortnoe sınır kapısı – Moskovskaya obl., Odintsovski 
rayon, s. Akulovo, ul. Novaya, 137 (SVH) – gor. Kazan, ul. Lenina, 25 

(kentte sokakların gösterilmesi ile) 

Taşımacılık türü Uluslararası 
 

Süresi  20.06.2020  19.07.2020 

Seyahat sayısında  

Kargo özelliği::  Bölünebilir   Evet/Hayır 

Adı  Boyutu (M) Ağırlığı (T) 

Teçhizat 

D Ş V 

5.8 13.5 2,7 1.95 

   

Ulaşım aracı (karayolu treni, (aracın marka ve modeli (çekiç araç, römork (yarı römork)), devlet araç kayıt plakası 
(çekiç araç, römork (yarı römork)) 

Çekiç araçların marka ve modelleri 
DAF FT LOW 
DECK XF 105 

Devlet araç kayıt plakası 34 NM 3333 

Römorkların marka ve modelleri 
TIRSAN TSN MAK 
3S 

Devlet araç kayıt plakası 34 MN 2233 

Araç parametreleri (karayolu treni) 

Yüklü/ yüksüz (t) aracın 
ağırlığı (karayolu treni) 

 
Çekiç aracın ağırlığı (t) 

Römorkun kütlesi (yarı 
römork) (t) 

7,842 7,35 

Akslar arasındaki mesafe 1 4,12 2 5,7 3 
1,3
2 

4 1,32 5  6  7  8  

Aks yükleri (t) 5,612 5,9 3,16 3,16 3,16    

Aracın boyutları (karayolu treni): 

Uzunluk (m) Genişlik (m) Yükseklik (m) 
Kargo ile minimum 
dönüş yarıçapı (m) 

16,5 2,7 4.0 14 
Araç eskort ihtiyacı (örtmek)  

  

Tahmini maksimum araç hızı (karayolu treni) (km / saat)  

banka detay bilgileri requisite Ödemeyi garanti ediyoruz:: 

 

 

Özel izin alındığı yer  

   

                                           
  Rusya Federasyonu arazisinde kayıtlı araç sahipleri için 
 Sütunda, yükün tam adını, ana özelliklerini, markasını, modelini, bireysel ve nakliye ambalajının açıklamasını (sabitleme 

yöntemi) gösterilmwktw.. 
 Yetkili kuruluşun adı. 



 
 

(görev) (imza) (soyadı) 
 


