
Hakemuksen kohteena on:
Application objective:

1. Numero  Number 1.1. Eurooppalainen kalustoyksikkönumero  European vehicle number

2. Jäsenvaltio, jossa rekiste-
 röintiä haetaan, ja NSA,

joka on antanut
kalustoyksikölle luvan
Member State where 
registration is sought and NSA 
that authorised the vehicle

3. Valmistusvuosi
Manufacturing year

4. EY-viite  EC reference

5. Viitetieto hyväksyttyjen
kalustoyksikkötyyppien
eurooppalaisesta rekisteristä
Reference to the European
Register of authorised types
of vehicles

5a. Sarja  Series

6. Rajoitukset  Restrictions

2.1. Jäsenvaltio  Member state

2.2. NSA:n nimi  Name of NSA

4.1. Vakuutuksen päiväys  Date of declaration

4.2. EY-viite  EC reference

4.3. Vakuutuksen antajan nimi  Name of issuing body

4.4. Yritysrekisterinumero  Registered business number

Organisaation osoite  Address of organisation

4.5. Kadunnimi ja numero  Street and number

4.6. Kaupunki  Town

4.7. Maakoodi  Country code

6.2. Rajoitukset (teksti)  Restrictions (text)

6.1. Rajoitukset (koodi)  Restrictions (code)

4.8. Postinumero  Postcode

1.2. Kalustoyksikölle aiemmin annettu numero  Number assigned earlier to the vehicle unit

Kalustoyksikköä koskevat tiedot  Information about the vehicle

Uusi rekisteröinti
New registration

Muutos
Modification

Peruutus
Withdrawal
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Luvan saaneiden kalustoyksiköiden vakiomuotoinen rekisteröintilomake
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8. Haltija  Keeper

7.3. Kadunnimi ja numero  Street and number  

7.4. Kaupunki  Town

7.5. Maakoodi  Country code 7.6. Postinumero  Postcode

7. Omistaja  Owner
Kalustoyksiköstä vastuussa olevia elimiä koskevat tiedot  Information about the entities responsible for the vehicle

7.1. Organisaation nimi  Name of the organisation

7.2. Yritysrekisterinumero  Registered business number

Organisaation osoite  Address of the organisation

8.3. Kadunnimi ja numero  Street and number

8.4. Kaupunki  Town

8.5. Maakoodi  Country code

8.7. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM)  Vehicle Keeper Marking (VKM)

8.6. Postinumero  Postcode

8.1. Organisaation nimi  Name of the organisation

8.2. Yritysrekisterinumero  Registered business number

Organisaation osoite  Address of the organisation

9.3. Kadunnimi ja numero  Street and number

9.4. Kaupunki  Town

9.5. Maakoodi  Country code

9.7. Sähköpostiosoite  E-mail address

9.6. Postinumero  Postcode

9. Kunnossapidosta
vastaava yksikkö
Entity in charge of
maintenance

Toiminnalliset tiedot  Operational Information 
9.1. Organisaation nimi  Name of the organisation

9.2. Yritysrekisterinumero  Registered business number

Organisaation osoite  Address of the organisation



Rekisteröinnin hakija  Identification of the entity applying for registration

Päiväys  Date Vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus
Name of the responsible officer and Signature

10. Peruutus  Withdrawal

11. Jäsenvaltiot, joissa 
 kalustoyksikkö on saanut 
 luvan 
 Member States where 
 the vehicle is already 
 authorised

10.1. Tapa  Mode (code)

10.2. Päiväys  Date

1.1. Annettu eurooppalainen kalustoyksikkönumero (Liitteenä voi olla luettelo useista samaan sarjaan tai tilaukseen kuuluvista kalustoyksiköistä.)
 Allocated European Vehicle number

12. Lupanumero  Authorisation number

13. Käyttöönotto  Placing in service

13.1. Luvan päiväys (ppkkvvvv)  Date of the authorisation

13.2. Luvan viimeinen voimassaolopäivä (ppkkvvvv)  Authorisation valid until

Peruutuksen päiväys  Date of withdrawal

Hakemus vastaanotettu  Date application received

Turvallisuusviranomainen täyttää  Safety authority references 
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