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Tyhjennä lomake - Töm blanketten

Hakemus muuntotuesta
Ansökan om konverteringsstöd
Hakemus palautetaan osoitteeseen / Ansökan skickas till adressen:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM
kirjaamo@traficom.fi
• Muuntotukea myönnetään luonnolliselle henkilölle, joka 1.1.2018–30.11.2021 välisenä aikana muuntaa henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.
• Muunto on tehtävä Traficomin ajoneuvolain (1090/2002) 7 §:n nojalla antaman auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamista koskevan määräyksen mukaisesti.
• Liikenneasioiden rekisteriin autoon on merkitty kaasu joko toiseksi tai ainoaksi käyttövoimaksi tai muutoskatsastuksessa bensiinikäyttöisen auton
tietoihin lisätään merkintä siitä, että myös korkeaseosetanoli soveltuu auton käyttövoimaksi.
• Hakemuksen perusteella sinulle lähetetään päätös muuntotuen saamisesta ja tuki maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille.
• Konverteringsstöd beviljas en fysisk person som under tiden 1.1.2018–30.11.2021 konverterar en personbil så att den blir gas- eller etanoldriven.
• Konverteringen ska göras i enlighet med de föreskrifter som Traficom med stöd av 7 § i fordonslagen (1090/2002) har meddelat om ändring av
bilars och bilsläpvagnars konstruktion.
• I trafik- och transportregistret har antecknats att personbilen använder gas som den ena drivkraften eller som enda drivkraft, eller vid en ändringsbesiktning fogas till uppgifterna om en bensindriven personbil att också höginblandad etanol kan användas som drivkraft för bilen.
• På basis av ansökan sänder vi dig beslutet om beviljande av konverteringsstöd och stödet betalas till det bankkonto som du meddelat.
Täytä lomakkeen jokainen kohta Fyll i varje punkt i blanketten
Hakijan
tiedot

Sukunimi Efternamn

Sökandes
uppgifter

Etunimi Förnamn

Henkilötunnus Personbeteckning

Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och adressort

Lähiosoite Gatuadress
Puhelinnumero Telefonnummer

Sähköposti E-post

Tilinumero IBAN-muodossa Kontonummer i IBAN-form
Annan suostumukseni siihen, että asiaa koskevat yhteydenotot ja päätös voidaan toimittaa sähköisesti.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi. Jag ger mitt samtycke till att jag kan kontaktas elektroniskt i frågor som gäller ärendet
och att beslutet kan skickas till mig elektroniskt. Ange din e-postadress.
Tiedot
muunnosta
Uppgifter om
konverteringen

Rekisteritunnus Registernummer
Kyseessä on henkilöauto
Det gäller en personbil

Muutettu käyttämään myös Ny drivkraft
Etanolia Etanol
Kaasua Gas

Käytetty muutossarja Ändringsserie som använts

Muutoksen tekijä Ändringen utförts av

D612sr - 3/2019

Muutoskatsastuksen päivämäärä Datumet för ändringsbesiktningen
Tähän autoon ei ole käytetty muuntotukea aiemmin enkä ole saanut muuntotukea aiemmin tämän kalenterivuoden aikana
Till denna bil har inte kopplats konverteringsstöd tidigare och jag har inte fått konverteringsstöd tidigare under detta
kalenderår
Allekirjoitus

Päiväys ja hakijan allekirjoitus Datum och sökandes underskrift

Underskrift
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