
                 

 

Asociacijos LINAVA narių kuro pirkimo sąlygos: 

  

Šalis      Kainodara ir nuolaida, nuolaidos pateiktos su PVM  

 

1. Liuksemburgas  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=7103b5a1-ee4c-43de-ab9c-df18da65fcba 

Visose degalinėse pradinė kaina yra šalies kaina ir taikomos nuolaidos skirtingomis spalvomis pažymėtose degalinėse: 

RAUDONOSE - 0,06 EUR  

  -  0,03 EUR  

MĖLYNOSE  -  0,01 EUR  

Likusiose galioja šalies kaina.  

 

2. Belgija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=ffa76314-ed18-4ba5-b36f-004248d32eed 

Visose degalinėse pradinė kaina yra šalies kaina ir taikomos nuolaidos skirtingomis spalvomis pažymėtose degalinėse: 

RAUDONOSE -  0,17 EUR  

  -  0,16 EUR  

MĖLYNOSE  -  0,155 EUR  

PILKOSE   -  0,15 EUR  

ŽALIOSE   -  0,121 EUR  

Kurą piltis Belgijoje patariame tik iš anksto susitvarkius akcizo grąžinimą. Neturint registracijos muitinėje akcizas negrąžinamas. 

Kuro kortelės privalo būti priskirtos konkrečiam vilkikui, nurodant ant jų valstybinius registracijos numerius. Dėl detalesnės 

informacijos kreipkitės į Jus aptarnaujančius DKV vadybininkus. 

3. Lenkija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=9723fe8f-9926-4f51-a03a-ef42ec9d192f 

Degalinėse pagal sąrašą  - „list price“* kainodara ir nuolaida, aptarnavimo mokestis 1 %. 

ŽALIAI PAŽYMĖTOSE degalinėse pagal sąrašą - 0,08 PLN nuolaida 

 

4. Ispanija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=0b360d7c-fe47-416c-b1d1-d4f3b502e4b5 

Visose degalinėse pradinė kaina yra „list price“ ir nuo jos taikomos nuolaidos skirtingomis spalvomis pažymėtose degalinėse: 

RAUDONOSE -  0,185 EUR  

  -  0,165 EUR  

MĖLYNOSE  -  0,155 EUR  

 Kurą piltis Ispanijoje patariame tik iš anksto susitvarkius akcizo grąžinimą. Neturint registracijos muitinėje akcizas negrąžinamas. 

Kuro kortelės turi būti pakeistos muitinėje registruotomis DKV gasoleo kortelėmis, kurios yra priskirtos konkrečiam vilkikui, 

nurodant ant jų valstybinius registracijos numerius. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Jus aptarnaujančius DKV 

vadybininkus. 
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5. Austrija  

Nepriklausomos degalinės pagal sąrašą - „List price“* kainodara ir nuolaida 0,06 EUR  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=48b58fdc-3f61-4c73-a81c-a884d4d22736 

Degalineje Inthaller (Kufstein)  -  degalinės kaina 0,10 EUR  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=87e47b04-ab3b-41db-ba64-3ee3eda5272e 

 

 

6. Čekija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=19c87df7-edf0-4d29-9def-c27df86723e3 

ONO tinklas - be nuolaidų, bet žemas kainų lygis 

 

7. Prancūzija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=8c7e4410-5465-406c-bc6d-1716724c4212 

IDS: https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=ee2e167b-7a79-47d3-9dcb-c5b57cedf8d9 

ESSO Express tinklas  - 1 % aptarnavimo mokestis 

LeClerc tinklas (pagal sąrašą)  - 1 % aptarnavimo mokestis 

IDS degalinėse (pagal sąrašą) - 0,13 EUR nuolaida 

 Kurą pilantis Prancūzijoje patariame susitvarkyti akcizo grąžinimą. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Jus aptarnaujančius 

DKV vadybininkus. 

8. Danija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=c34e5994-3350-4589-b9d9-971364ddd14a 

Degalinėse pagal sąrašą   -   „List price“* kainodara ir nuolaida 1,50 DKK  

 

9. Vokietija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=2145254a-8f93-4334-98b7-aece162ebf7b 

TANKPOOL degalinės   - „List price“* kainodara ir nuolaida 0,055 EUR  

 

10. Švedija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=22e02b13-86ea-4aad-9454-f7c61ed25582 

PREEM degalinės pagal sąrašą - „List price“* kainodara ir nuolaida 1,10 SEK  

 

11. Norvegija  

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=91f44a8f-ed52-4edd-88c0-870c15d5dee9 

YX degalinėse pagal sąrašą - „List price“* kainodara ir nuolaida 1,35 NOK  

Priklausomai nuo regiono degalinės taiko papildomą apatarnavimo mokestį. Platesnę informaciją Jums suteiks DKV 

vadybininkas. 

 

12. Kazachstanas 

https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder:filterOption=f754eff5-e863-42aa-bf28-3976b08344c6 

GAZPROMNEFT Degalinėse pagal sąrašą - degalinės kaina. 

 

 

*Kuro kaina be nuolaidų ir papildomų ar grąžintinų mokesčių pateikta DKV puslapyje, kliento savitarnos zonoje. 
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Asociacijos LINAVA narių papildomų paslaugų sąlygos: 

     Paslauga     Aptarnavimo mokestis  

Automobilų serviso paslaugos (remontas)           0% 

Negalioja pagalbai kelyje. 

Asociacijos LINAVA narių kelių mokesčių sąlygos: 

Šalis    Aptarnavimo mokestis  

1. Belgijos keliai Viapass              0%                                                                    

OBU užstatas 135 EUR  

2. Vokietijos keliai / Toll Collect      0% 

3. EURvinjetė   / EURvignette        0% 

4. Lenkija e-TOLL / e-TOLL Poland      1,5% 

5. Lenkija A2 / A2 Poland       0% 

6. Austrijos keliai / Go MAUT      0% 

7. Čekijos keliai / Czech MYTO toll      0% 

OBU užstatas ~90,- EUR 

8. Šveicarijos keliai / Swiss toll      0% 

9. Prancūzija/Ispanija/Portugalija (su DKV BOX SELECT  kelių mokesčių aparatu) 1% +   

aparato nuoma        0,50 EUR vnt/mėn 

10. Slovakija / Slovakia       0,5% 

11. Slovėnija / Slovenia       2% 

12. Vengrijos keliai / Hungary      2% 

13. Italija / Italy        3% 

14. Norvegija  / Norway       2,5% 

15. Rumunijos keliai / Romania      2,5% 

16. Bulgarijos keliai / Bulgaria      2,5% 

17. Gruzija / Georgia       2,5% 

 

Dėl DKV BOX EUROPE (EETS) ir/arba DKV LIVE kainodaros kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką. 

 

 


