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T.C.11 – POTVRDENIE O DODANÍ
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1. Platné do vrátane   deò       mesiac       rok   2. Èíslo

3. Hlavný zodpovedný
(Meno a priezvisko, príp. firma,
úplná adresa a krajina)

4. Ruèite¾
(Meno a priezvisko, príp. firma,
úplná adresa a krajina)

5. Úrad prijímania záruk
(Oznaèenie, úplná adresa a krajina)

6. Záruèná suma
(v národnej mene)

 èíslom  slovom

7. Úrad  prijímania  záruk  potvrdzuje,  �e  uvedenému  hlavnému  zodpovednému  bolo udelené  povolenie  uskutoèni•  re�im 
T1/T2/T2ES/T2PT  v  nasledujúcich  štátoch,  ktorých názvy  nie sú  preèiarknuté.

Európske hospodárske spoloèenstvo

Rakúsko                Fínsko                Island                Nórsko                 Švédsko                Švajèiarsko 

8. Platnos• predå�ená do vrátane
   deò    mesiac    rok

Miesto  ____________________ dòa _____________

                (Podpis a peèiatka úradu prijímania záruk)

       Miesto  _________________________ dòa _________________

  

                                (Podpis a peèiatka úradu prijímania záruk)

TC 31 – Potvrdenie o záruke
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 10. Priezvisko, meno
a podpisový vzor
splnomocnenej osoby

 11. Podpis hlavného
zodpovedného*) 

 10. Priezvisko, meno
a podpisový vzor
splnomocnenej osoby 

 11. Podpis hlavného
zodpovedného*) 

9. Osoby, ktoré sú oprávnené podpísa• tranzitné vyhlásenie T1, T2, T2ES alebo T2PT za hlavného zodpovedného

  








                          

                 
     

   

   
   

   
   
   
   
   

   
 

  
   
   

   

   
   
    
   
   
    

 
  

 
  

 
  

   
   

 
  

 
   

    

       

      
      

  

  

  
    

    
      

  









 

 





 


 











 



 

 









  















  




























         

            

              



  







    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  













 


 




 


 













       







 


    






          




       
       









      

     







     
     
 





   




  







  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  







  



  



  



  



  



  



  







  



  



  



  



  



  



  



  



  








  



  



  



  



  










   



  



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
  
  

  
  
  

  










   



  



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 
 
  
  

   
   
   

  








 



 



  






     
















       

    
       
     





    
      


      
     





      


     
         




       



      


 

 
     



   


     






 



 
     
     






    

     




    
      




      
     




    

     


  



   





 


 




 
       


 
     


       


 
       


 

      


       
  





      


 





      


       







 

      
   
      


 

     
     
   

       


 

      



 


     







 



 



 


      
   


       

    


      




      


      
 


 

      



        
    
    


 
  


     




 

       


  



    




    

      



    
      

      
       


 

      




       


 

      



     
     


    



       
      
       
  

    
      
       



 

      
     
       


       

       


 

      



 


          


 

     
      
      
      


      
     
         


 

      





 




  


      



 



    

     


      





   



      
     
     




      
  
      

  






 




       
 

       
     


 


      



        

      



 

   

      











      


      
      


   




 


       
      


        





      
      
      



    


     


     
        

       
     


   



       
   



 








       


 
      


  










 
 




 



 
    
      


       



    
    


 


 



 


 

 



        


 

      

         


     
     


 








    
  
       


 



 


     

 


 

        


        




 


       
        

       


       

      
     
       



 
      
    



 





 

     
      
      
 


  



      
    
         


 




     
      



  



     
      




 



   
       


 


    



       


  








 


 
 
 

 




 

 


   

  
 
 

 
 
 

  
 

  
  
  
  
  
  

 


 



      











 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  
  
 
  
   
 
 


 







 



 





 



  












      








       






 




       

        



        


  







     









      

 


      


 



    
 


     




       
      












      




      




    







  





    





      






  






      




 


         





       




    



       

 
        









      

   
      





      



     
 









     
      





     

























      
      







       

      






       


       


     




 



    

  






  











     




    


 



       
      












      
       








     
     


 
 


    







        
 








  




        


        






     







 



     


    






  







 











   






      




 






 
 


      


     










     























     

      
    
      







      


  





      












     


       










  




    



 








       
       

    
   








       
      






 
 






        








    

      
      




        








     
    
   


       

    






       

 






  
     
 





      
      
     



       
       
     






    
       
       






      







  











         

       






         
     









 
  




 





      



  











                 




















  

          
         



 
 
 


 
 

 


 











  











                 






















 
  

     
    


  
  
  




 
 
 



 











  



                                                           







 
 


 

 
 









  











              




















































 
   

 

  
  
  



  




  




  



  


















  














     
     
    
    






      
      





     



     







        

    



        



     




    
 
         
        











        













        












  













      









      


















     









  










  

  

  

   

   

   

 
 


 

   

   

   

   

   

   

   

  

  



















     







     
     

      

      





        
      

     








     









  













        






      

    


        







    







       
      





       
      




     







  











       
    
      





       


      


  

       
      
       

















      

      







      


     
     
     







      

     
      
        





 

  
















        


  
     


      
      
     
    







         
      
       




      


      




     







 

  


