MAKINERIA ERREGISTROAN INSKRIBATZEKO ESKAERA

ESKATZAILEA
NAN / IFK

Izen-abineak

Emakumea
Gizona

Helbidea

P. kodea

Udalerria

ORDEZKARIA
NAN / IFK

Izen-abizenak / Sozietatearen izena

ESKAERA
Eskatzen dut Makineria Erregistroan hurrengo makina hau inskribatzea.

MAKINAREN DATUAK
Mota

Marka

Modeloa

Txasis zk.

Salmenta prezioa

Traktoreentzat bakarrik
Gurpilak

Mugitzeko era

Kateak

Babeserako egitura homologatua:
Marka

Modeloa

Serie zk.

Bete egokia dena:
Bere nekazal ustialekurarako bada

Udalerria

Hirugarrenentzako nekazaritza lanetarako Zerbitzu Enpresarako bada
Eskatzailearen izaera

Lizentzia fiskala

Helbidea

ZIOAK
Makina berria erostea

Titulartasun aldaketa (transfer, jaraunspen, etb.)

Inportazioko makina erabilia erostea

Jada erabiltzen diren makinen alta (tratamendu
ekipoak eta ongarritze ekipoak)

Lan eta zerbitzu alorretik nekazal alorrera aldatzea
Bestelako zioak (esan zein)
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ERENTSIKO DEN DOKUMENTAZIOA
NANaren edo IFZaren fotokopia.
Ibilgailuen azterketa teknikoaren txartela (IAT). Txartelik ez badu edo txartelaz exentu dauenek
Ezaugarri teknikoen Ziurtagiriaz ordeztuko dute.
Homologatutako babes egituraren fabrikazio ziurtagiria traktoreentzat.
EEko adostasun-agiria, makina guztiek gurpildun traktoreak izan ezik.
Erosketa faktura edo erosketa-salmenta kontratua, "leasing", "renting", etab .
Jabe aldaketa dagoenean, bajaren ziurtagiria.
Inskripzio kurtilu.
Enkante-lehiaketa adjudikazio akta.
Arrastatutako edo esekitako tratamentu fitosanitario eta ongarritze makinak: makinaren jabeak
sinatutako aitorpena: bertan, identifikazio datuak, marka eta modelo, txasis zenbakia eta ezaugarri
teknikoak azalduko dira.

(*)

Tokia eta data :
(*)

Eskatzailearen sinadura :

(*)

Bakarrik papereko izapideetan betetzekoa

Izaera pertsonaleko datuak babesteko indarrean dagoen araudiaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Landa Garapeneko
Zuzendaritza Nagusiak (Gipuzkoa plaza z.g., 20004 Donostia) jakinarazten dizu eskuratzen dituen defentsa fitosanitarioko bitartekoak hornitzen
dituen sektoreko establezimenduen jabeen eta arduradunen datuak, tratamenduen sektoreko zerbitzuak ematen dituztenen datuak, aholkularitza
sektorean gaitutako pertsonen datuak eta erabiltzaile profesionalen sektoreko pertsonen datuak kudeatzeko helburua duen tratamenduan sartuko
direla. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Nekazaritza Zuzendaritza Nagusiari emango zaizkio zure datuak, defentsa fitosanitariorako
baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofizialean inskripzioa egiteko (EOEO). Zure eskubideak erabili ditzakezu datuen tratamenduaren
arduraduna, Gipuzkoako Foru Aldundiko Datuen Babeserako Ordezkaria edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean.
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