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Taxameterattestside
side1,1,udstedt
udstedttil
til tilladelsesnummer:
tilladelsesnummer:
Taxameterattest
Taxameter
Taxameterkontrolsumsværdi:

Fabrikat:

Display nr.:

Type:

CPU/Styreboks nr.:

Kontroludstyr

IMP pr. km (vejdrejetal):
m

Printer

 Sammenbygget m. taxameter

 Sammenbygget m. taxameter

 Separat

Fabrikat

Separat anbragt

(anføres for separat anbragt kontroludstyr)

 Separat

Nr.

Køretøjet
Fabrikat:

Tilladelsesindehaver:

Registreringsnr.:

Adresse:

Stelnr.:

Postnr.:

Hvis bilen er registreret
(alle tegn)

By:

Bilens speedometer totalkilometer:
(alle cifre)

Dæk

Dimension forreste aksel

/

x

Dimension bagerste aksel

/

x

Dæktryk

for
bag

Takster
Takstbestemmelser af (dato)

/

-

takstændring pr. (dato)

/

-

Kørselskontor:

Årsag til attestudstedelse
Taxameter demonteret fra bil (frikørt)
Fabriksnyt taxameter monteret
Takstændring
Fornyelse ifm. periodisk syn
Førstegangs montering i bil

Udskiftning af dæk (anden dimension)
Udskiftning af taxameter, årsag
Reparation af taxameter og forbindelser hertil
Reparation af kontrolenhed og forbindelser hertil (herunder sædekontakt og IRsystem) Retablering af brudte eller beskadigede plomber

Plomberingernes anbringelse og antal: Se bilag

De 2 foregående taxameterattester
Attest dato:

/

-

Løbenr.:

Plombenr.:

Taxameterkontrolsum:

Attest dato:

/

-

Løbenr.:

Plombenr.:

Taxameterkontrolsum:

Taxametrets og kontrolapparatets udvisende på udstedelsesdatoen

* Antal enheder
eller total kr.

Antal
ture

Totale
km

Besatte
km

Kontrolenhed
besatte km

Før
kontrollen (alle cifre)
Efter
kontrollen (alle cifre)

* Værdierne på taxameter vises i:

Enheder

Ovennævnte køretøj, det anførte taxameter og
Ovennævnte køretøj,
det anførte
taxameter
kontrolapparat
er kontrolleret,
plomberet
og og
justeret
kontrolenhed
er kontrolleret,
plomberet og justeret
indenfor
de krævede
tolerancer.
indenfor de
krævede
tolerancer. Arbejdet
udført i
Arbejdet
er udført
i overenstemmelse
mederreglerne
af en taxameterinstallatør
med
Bekendtgørelse
om særligei overensstemmelse
krav til taxier m.v. og
reglerne
i bekendtgørelse
om særlige
til biler
de
retningslinier,
der er meddelt
mig afkrav
Trafikog til
Færdselsstyrelsen
erhvervsmæssigi persontransport
fabrikanters
Byggestyrelsen
forbindelse medog
min
godkendelse
anvisninger.
som
taxameterkontrollant

Total kr.

Plombe nr.

Taxameterinstallatør

Dato

Firmanavn og adresse

Taxameterattesten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til kontrolmyndighed
Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Side 1

5/10/2020 08:32:03

Taxameterattest side 2, udstedt til tilladelsesnummer:
Køretøjet
Registreringsnr.:

Stelnr.:

Hvis bilen er registreret

(alle tegn)

Plomberinger
Komponent

Placering

Plombenr. Antal

Ny

Gl.

1. Bilens akkumulator
2. Ekstra akkumulator
3. Sikringsdåse
4. Elektrisk samleboks / stik
5. Speedometer
6. Impulsgiver
7. Taxameter
8. Taxameter / styreboks
9. Display / tastatur
10. Separat printer
11. Sædekontrol, højre forsæde
12. Sædekontrol højre bagsæde
13. Sædekontrol midter bagsæde
14. Sædekontrol venstre bagsæde
15. Seperat GNSS-modul
16. Seperat kommunikationsmodul
17. Seperat kontrolenhed
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Udfyldes således:
Ny:

Plomberet ifm. denne attestudstedelse

Gl:
Eksisterende plombering
Mgl.: Plombering manglede, var brudt eller beskadiget, så indgreb har kunnet foretages

Ovennævnte køretøj, det anførte taxameter og
kontrolenhed er kontrolleret, plomberet og justeret
indenfor de krævede tolerancer. Arbejdet er udført
af en taxameterinstallatør i overensstemmelse med
reglerne i bekendtgørelse om særlige krav til biler til
erhvervsmæssig persontransport og fabrikanters
anvisninger.

Plombe nr.

Taxameterinstallatør

Dato

Firmanavn og adresse

Taxameterattesten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til kontrolmyndighed

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Side 2

Mgl.

