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W Danii wprowadzono nowe unijne dowody rejestracyjne (Registreringsattest) składające
się z dwóch części znajdujących się na jednej kartce formatu A4. Jeżeli zamierzasz kupić
używany samochód w Danii u dealera lub od prywatnej osoby, to upewnij się, że
dostałeś właściwy dowód rejestracji samochodu. Taki dokument stanowi dla ciebie
pewność, że jesteś właścicielem pojazdu. Ale aby go zarejestrować w Polsce musisz ten
dowód przetłumaczyć.
Tak jak inne kraje Unii Europejskiej, tak i Dania dowód rejestracyjny zmieniła według
unijnych wzorów. Dokument taki posiada podstawowe informacje o pojeździe i o jego
rejestracji. Przede wszystkim ważną informacją jest data rejestracji, której nie można
mylić z datą pierwszej rejestracji. Jeżeli te daty będą takie same to znaczy, że kupiony
samochód miał tylko jednego właściciela. Mimo to i tak otrzymane dokumenty
wystawione w języku duńskim lub niemieckim musisz oddać do tłumacza przysięgłego.
Od momentu wprowadzenia w Unii zmiany dowodów rejestracyjnych na nowe, Dania
sukcesywnie zastępuje stare dokumenty nowymi. Jednak stary dowód rejestracyjny nadal
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jest ważnym dokumentem i jego również należy przetłumaczyć przed oddaniem
dokumentów do rejestracji w Polsce. W naszym kraju jest obowiązek składania
dokumentów w języku polskim.
W niektórych krajach przepisy pozwalają na rejestrację pojazdów bez konieczności
tłumaczenia dokumentów wystawionych w obcym języku. Niestety polskie urzędy nie
przyjmują dokumentacji w językach obcych, więc aby zarejestrować pojazd sprowadzony
z Danii dowód rejestracyjny musisz dostarczyć już przetłumaczony przez tłumacza
przysięgłego wraz z polską wersją umowy kupna tego pojazdu.
Poniżej przedstawiamy wzór duńskiego dowodu rejestracyjnego.
Pierwsza strona dokumentu:
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Wypełnij poniższy formularz, a w ciągu kilkudziesięciu minut dostaniesz
ofertę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.
Imię Nazwisko:

*

Email:

*

Telefon:
Pytanie:

Wyślij

Gratis! Po wypełnieniu formularza otrzymasz PORADNIK "Błędy w tłumaczeniu dokumentów
samochodowych", z którego dowiesz się:

Jakie dokumenty powinny być przetłumaczone?
Co najczęściej jest źle tłumaczone?
Z jakiego języka należy dokonać tłumaczenia w poszczególnych
krajach?

Tagi: specjalistyczne, tłumaczenia dokumentów, tłumaczenia dokumentów
samochodowych

Zapisz się

Nowy dowód rejestracyjny w Danii | Multitłumacz

Strona 6 z 8

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać aktualizacje.
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Tłumaczenia z języka duńskiego
Tłumaczenia z włoskiego
Stary dowód rejestracyjny w Danii
Holandia dowód rejestracyjny
Francja dowód rejestracyjny

← Tłumaczenia z języka włoskiego
Tłumaczenia z języka duńskiego →

Zamówienie tłumaczenia

Prenumeruj za darmo
Podaj swój adres e-mail, aby otrzymać Biuletyn „Multitłumacz”
Imię:

*

Email:

*
Prenumeruję
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Inne
tłumaczenia angielski
tłumaczenia duńskiego
tłumaczenia francuski
tłumaczenia grecki
tłumaczenia hiszpański
tłumaczenia niemiecki
tłumaczenia norweskiego
tłumaczenia rosyjski
tłumaczenia szwedzki
tłumaczenia ukraiński
tłumaczenia włoski
tłumaczenie czeski
tłumaczenie holenderskiego
tłumaczenie polsko angielskie
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Co chcesz tłumaczyć?
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W serwisie multitlumacz.pl ("Serwis") stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia
końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika,
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urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień
przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować
utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki
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na ich zapisywanie.
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