Vă rugăm să completaţi lizibil la maşină!

MercedesService Card GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2
63801 Kleinostheim
GERMANIA
Tel.: +49 6027 509-555 | Fax: +49 6027 509-77555
E-mail: info@mercedesservicecard.com
MercedesService Card GmbH & Co. KG (numit în continuare
MSC) este un concern al Daimler AG şi centrul de asistenţă
pentru dumneavoastră. Emitentul de card şi partenerul
contractual al petiţionarului este UNION TANK Eckstein
GmbH & Co. KG, Heinrich-Eckstein-Str. 1, 63801
Kleinostheim (în cele ce urmează UTA).

Pachetul de servicii
Cardurile autorizează pentru procurarea de servicii în reţeaua
europeană de ateliere Daimler.
Prin utilizarea cardurilor în reţeaua de ateliere Daimler,
petiţionarului nu îi revin alte costuri suplimentare, numai taxele
sistemului de plată, inclusiv costurile de schimb valutare, în
măsura în care există, acestea vor fi suportate de
dumneavoastră.

Utilizarea cardului
Cardul comercial poate fi comandat de la unităţile de service
Daimler. Acesta poate fi utilizat pentru autovehicule proprii,
dar în special şi pentru autovehiculele diverşilor clienţi.
Destinatarul facturii (petiţionarul) poate fi altul, în cazul acestor
carduri, decât deţinătorul vehiculului.
Cardurile comerciale pot fi autorizate numai prin centrala de
comandă de urgenţă de competenţa respectivă MercedesBenz, în cadrul Service24h sau de către petiţionar
(www.servicecardportal.com), nu prin alte unităţi de atelier.

Comandă card
Recomandăm, pentru fiecare dintre clienţii dumneavoastră
(deţinători ai vehiculului), pentru care doriţi să prestaţi mai
frecvent servicii, să comandaţi un card separat.
Numărul de carduri cu referinţă client (deţinătorul vehiculului
este altă persoană, numele prescurtat al clientului va fi
imprimat pe card): _______
Vă rugăm să completaţi pentru aceste carduri neapărat fila
anexă „Carduri comerciale cu referinţă client“.
Suplimentar, puteţi comanda un card fără referinţă client, pe
care îl puteţi utiliza pentru propriile autovehicule sau pentru
diferiţi alţi clienţi.
Numărul de carduri fără referinţă client: _______
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Condiţii generale de afaceri

Petiţionarul/destinatarul facturii
Suntem deja client UTA:

Nr. client:_____________

Număr de comandă:
Firma:
Persoana de contact:
A se completa numai pentru clienţi noi
sau în caz de modificări.

Formular ServiceCard
pentru cardurile comerciale

Strada:
Cod poştal, localitatea:
Ţara:
Banca:
BIC:
IBAN:
Nr. de ident. fiscală:
Nr. reg. com.:

Informaţii importante
Clienţii menţionaţi de dumneavoastră (deţinătorii vehiculelor)
sunt înregistraţi de noi cu adresa şi datele cardului la centrala
pilot pentru servicii de urgenţă de competenţa respectivă
(CAC) şi sunt salvaţi acolo.
Pentru deţinătorii de vehicule menţionaţi de dumneavoastră,
centrala pilot pentru servicii de urgenţă are permisiunea de a
emite, fără interogări suplimentare în numele dumneavoastră,
o autorizare de până la 1.000 EUR (750 EUR pentru
transporter).
Sume mai ridicate pot fi autorizate pentru dumneavoastră
numai după interogări suplimentare!
Factura va fi emisă pe firma dumneavoastră. O încărcare
suplimentară pentru clientul final (deţinătorul vehiculului) se
realizează – la aprecierea dumneavoastră – de către
dumneavoastră.
Spre deosebire de alte tipuri de obligaţiuni, în cazul utilizării
acestor carduri de Service nu există nicio majorare de preţ!
Verificăm factura după criterii formale, înainte de a o
retransmite către dumneavoastră (adresă corectă, nicio
majorare de preţ calculată, document TVA corect).
În indicaţia de încărcare a UTA sunt însumate sistematizat
toate tranzacţiile per card (deţinătorul vehiculului).
Blocarea selectivă pe clienţi, respectiv carduri este posibilă în
cadrul unei zile de lucru la MercedesService Card GmbH &
Co.KG. Aici pot fi comandate informal şi alte carduri.
În cazul unei reclamaţii, vă rugăm să ne înştiinţaţi, pentru a
evita costurile inutile cu somaţii (formularul de reclamaţii este
disponibil pe pagina noastră web).

Localitate/data

Se aplică prevederile din condiţiile generale de afaceri ale
UTA anexate. Referitor la cifra 4b, această utilizare a cardului
reprezintă unul din cazurile de excepţie menţionate acolo.
Totodată, schimbul de servicii fiscalizabile se realizează între
atelier şi destinatarul facturii.

Protecţia datelor
Este valabil declaraţia de protecţie a datelor ataşată.

Semnătura / ştampila firmei petiţionarului

Vă rugăm să completaţi lizibil la maşină!

Carduri comerciale cu
referinţă client
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Pentru următorii clienţi (deţinători de vehicul) urmează să fie
creat un card separat.
Firma:

Firma:

Strada:

Strada:

Cod poştal, localitatea:

Cod poştal, localitatea:

Ţara:

Ţara:

Firma:

Firma:

Strada:

Strada:

Cod poştal, localitatea:

Cod poştal, localitatea:

Ţara:

Ţara:

Firma:

Firma:

Strada:

Strada:

Cod poştal, localitatea:

Cod poştal, localitatea:

Ţara:

Ţara:

Firma:

Firma:

Strada:

Strada:

Cod poştal, localitatea:

Cod poştal, localitatea:

Ţara:

Ţara:

Firma:

Firma:

Strada:

Strada:

Cod poştal, localitatea:

Cod poştal, localitatea:

Ţara:

Ţara:

Firma:

Firma:

Strada:

Strada:

Cod poştal, localitatea:

Cod poştal, localitatea:

Ţara:

Ţara:

Firma:

Firma:

Strada:

Strada:

Cod poştal, localitatea:

Cod poştal, localitatea:

Ţara:

Ţara:

Declaraţie
Declara ie de protecţie
protec ie a datelor
MercedesService Card GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2
63801 Kleinostheim
GERMANIA
Tel.: +49 6027 509-567
|
Fax: +49 6027 509-77567
E-Mail: info@mercedesservicecard.com

Protecţia
Protec ia datelor
MSC şi UTA colectează, prelucrează şi utilizează date din cerere şi
date personale ale petiţionarului menţionate în cadrul contractului, în
măsura în care acest lucru serveşte problemelor sale contractuale,
precum şi în scopul calculului comisionului cu partenerul asistent de
service înregistrat de petiţionar.
Datele din cardul petiţionarului sunt transmise în scopul asistenţei
cât mai rapide în caz de defecţiune sau de service, la centrul de
service de competenţa respectivă pentru ţara petiţionarului.

Verificarea bonităţii
bonit ii
Pentru decizia privind cererea, în caz de întârziere a plăţii, precum şi
în caz de solicitare a unei majorări a limitei cardului, se întocmeşte şi
se utilizează cu ajutorul unui procedeu matematico-statistic (aşanumitul Scoring) o prognoză individuală asupra riscurilor la
acordarea unui credit. Pentru acest procedeu se utilizează pe lângă
datele din cerere, inclusiv datele de adresă, şi informaţii privind
bonitatea de la Coface Rating GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1,
55124 Mainz. În scopul întocmirii prognozei, se transmit datele din
cerere la Coface Rating GmbH. Întrebările privind bonitatea pot
influenţa evaluarea petiţionarului la Coface Rating GmbH. Coface
Rating GmbH memorează şi utilizează la rândul ei datele primite
pentru evaluarea riscurilor la acordarea unui credit şi transmite
aceste evaluări şi către terţi.

Utilizarea datelor în caz de întârziere a plăţii
pl ii
În caz de întârziere a plăţii, UTA cesionează creanţele firmei MSC.
Pentru asigurarea riscurilor de pierderi, MSC utilizează ca firmă de
reasigurări Coface Deutschland, sucursala Coface S.A., Isaac-FuldaAllee 1, 55124 Mainz. În caz de asigurare, MSC cesionează creanţa
scadentă firmei Coface S.A. MSC a stabilit totodată de comun acord
cu societăţile naţionale respective competente ale Daimler AG şi
EvoBus GmbH, Neue Str. 95, D-73230 Kirchheim unter Teck, ca
acestea să răspundă pentru cazurile de neefectuare a plăţilor. Pentru
încheierea reasigurării cu Coface S.A., precum şi pentru derularea în
caz de neefectuare a plăţilor, MSC transmite în volumul necesar date
din cerere, precum şi date pentru executarea contractului către
Coface Deutschland, societatea naţională respectivă a Daimler AG şi
EvoBus.
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Petiţionarul
Peti ionarul este totodată
totodat de acord ca în caz de întâ
ntârziere a plăţii,
pl ii,
MSC să
s informeze partenerul în cadrul contractului, a cărui
c rui creanţă
crean
MSC a îndeplinitndeplinit-o din însărcinarea
ns rcinarea petiţionarului,
peti ionarului, precum şii
societăţile
societ ile naţionale
na ionale de competenţa
competen a respectivă
respectiv pentru petiţionar
peti ionar a
Daimler AG şi/
reprezentantull
i/ sau reprezentantul comercial asistent, reprezentantu
general sau partenerul de service în scopul recuperării
recuper rii creanţelor.
crean elor.

Credite, informaţii
informa ii şii consultanţă
consultan pentru produse şii servicii
Petiţionarul
Peti ionarul este de acord ca la acordarea unui credit pe
ServiceCard sau cardul cu prestaţii
presta ii Full Service, compania care
acordă
acord creditul să
s fie informată
informat asupra consumării
consum rii creditului
respectiv, pentru a putea atrage atenţia
aten ia petiţionarului
peti ionarului asupra
ofertelor în perioada de valabilitate a creditului.
Petiţionarul
Peti ionarul este de acord ca datele din cerere, precum şii datele
referitoare la
la situaţia
situa ia cererii să
s fie prelucrate şii utilizate de către
c tre
UTA şii MSC în vederea informării
inform rii sale în scris şii consultanţei
consultan ei privind
produsele şii serviciile de la UTA, MSC, Daimler AG şii de la
companiile legate de aceasta, parteneri de distribuţie
distribu ie şii de service
service
autorizaţi,
autoriza i, precum şii pentru cercetarea pieţii.
pie ii.
Aceste date sunt totodată
totodat utilizate de UTA, MSC, Daimler AG, de
societăţile
societ ile de desfacere naţionale
na ionale respective, de reprezentantul lor
general, precum şii de partenerii de distribuţie
distribu ie şii de service
autorizaţi
autoriza i în scopul excluderii contactului cu informaţii
informa ii despre
ServiceCard sau cardul cu prestaţii
presta ii Full Service, care nu sunt de
interes pentru petiţionar.
peti ionar. În aceste scopuri, datele pot fi transmise
către
tre Daimler AG, societatea de desfacere naţional
na ională
ional respectivă,
respectiv ,
reprezentantul lor general, partenerii de distribuţie
distribu ie şii de service
autorizaţi,
autoriza i, precum şii institutelor de cercetare a pieţii.
pie ii.
Petiţionarul
O stabilire a contactului se poate realiza şii prin ee--mail. Peti
ionarul
poate obiecta împotriva utilizării
utiliz rii adresei sale de ee-mail, precum şii
împotriva utilizării
utiliz rii datelor sale din cerere pentru scopuri publicitare
şii pentru cercetarea pieţii
tre MSC sau prin epie ii pe cale poştal
po tală
tal către
e-mail
la adresa info@mercedesservicecard.com.
info@mercedesservicecard.com. Pentru revocare,
revocare,
respectiv obiecţie
obiec ie nu apar costuri, cu excepţia
excep ia costurilor de
expediere la tariful de bază.
baz . În urma revocării,
revoc rii, petiţionarul
peti ionarul nu mai
poate fi informat asupra înnoirilor, acţiunilor
ac iunilor şii rabaturilor speciale.

Termenii şi Condiţiile de Utilizare UTA
.

.

1.

Motivarea relaţiei de afaceri
Aplicaţia pentru contract a clientului se consideră acceptată odată cu intrarea unei declaraţii de acceptare
scrise sau a obiectului contractului (de ex. carte de service, UTA MultiBox® etc.) la solicitant.

2.

Carduri de service
În general UTA diferenţiază două tipuri de carte de service:
a) Full Service Card (s) şi Service Card (s) pentru care este necesar codul PIN pentru autorizarea serviciilor.
b) Service Card (s) pentru care nu este necesar codul PIN pentru autorizarea serviciilor.
Cardurile de service menţionate (numite în continuare CS) îndreptăţesc clientul şi mandatarul său să procure
diferite mărfuri şi servicii legate de autovehicul în reţeaua partenerilor de service UTA, în funcţie de categoria
cardului. Categoria cardului poate fi citită pe confirmarea de primire a cardului de service.

.
.
.

.

.

Cutii de peiaj
Pentru cutiile de peiaj emise de UTA (de ex. UTA MultiBox®) sunt valabile în mod analog reglementările
privind cardurile de service.

.

4.

Livrările şi serviciile
a) Livrările şi serviciile se realizează în principiu în numele şi în contul UTA pe baza contractelor
corespunzătoare cu partenerii de service UTA.
b) În cazuri excepţionale, în care acestea nu pot fi convenite sau pot fi convenite doar parţial cu partenerii de
service UTA, UTA negociază oferta lor de servicii şi prestează contraserviciul la solicitarea clientului UTA.
UTA dobândeşte pretenţii la avans şi la despăgubiri pentru cheltuielile efectuate faţă de clientul UTA.
c) Ultimul lucru este valabil mai ales la achitarea taxelor de peiaj încasate de stat, ca de ex. pe teritoriul
Republicii Federale Germania. Aici clientul UTA împuterniceşte UTA să verse în numele şi în contul său
taxele datorate de acesta către exploatatorul peiajului.
d) Atâta timp cât se percep taxe (de peiaj) pentru drepturile de utilizare ale amenajărilor infrastructurii de
trafic, UTA procură clientului UTA aceste drepturi de utilizare legate de teren.

.

.

.

.
.

5.

.
.

6.

.
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7.

.

.
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8.

Decontare, taxe
Bază de calcul constituie în principiu preţurile valabile la staţiile de alimentare cu carburanţi în ziua tranzacţiei,
preţurile din lista societăţilor respective de marcă, respectiv preţurile de listă supraregionale, preţurile
partenerilor de service şi peiajul stabilit. UTA calculează în principiu în euro, poate solicita însă plata şi în alte
valute.
UTA percepe suprapreţuri de service şi taxe conform listei valabile în acest sens. Această listă a
suprapreţurilor şi taxelor este transmisă clientului la stabilirea relaţiei de afaceri, precum şi oricând la cerere.
Card şi cod PIN
a) Clientul primeşte la cerere un CS. Separat de CS clientul primeşte un cod PIN (=număr personal de
identificare) pentru CS conform cifrei 2 a.
Clientul este obligat să păstreze confidenţialitatea codului PIN, separat de CS, să-l comunice numai
persoanelor împuternicite pentru utilizarea CS şi să impună şi acestor persoane păstrarea
confidenţialităţii. Codul PIN nu se va nota mai ales pe CS.
b) CS rămâne proprietatea UTA, nu este transmisibil şi trebuie păstrat cu grijă şi trebuie protejat de accesul
terţelor persoane neautorizate. Nu este permis în special păstrarea CS într-un autovehicul
nesupravegheat.
c) CS poate fi înmânat spre utilizare unui alt mandatar economic (de ex. subantreprenor) doar cu acordul
special al UTA. În acest caz UTA trebuie informat fără întârziere despre datele mandatarului economic (ca
numele, adresa etc.).
Blocare card, reziliere şi cedare
a) UTA poate să interzică oricând utilizarea CS, să termine relaţia de afaceri sau să blocheze CS la
partenerii de service.
Clientul va fi informat în termen adecvat despre executarea oricăreia din aceste măsuri.
Clientul poate oricând să rezilieze relaţia de afaceri şi să returneze CS.
b) După interzicerea utilizării, terminarea relaţiei de afaceri şi/sau blocare CS trebuie returnat imediat UTA
sau, la cererea UTA, trebuie distrus. CS trebuie predat de client şi dacă se modifică numărul de
înmatriculare al autovehiculului, respectiv autovehiculul a fost radiat sau vândut, sau se schimbă numele
firmei clientului.
c) Dacă există motiv întemeiat, măsurile 7 a şi 7 b pot fi executate şi fără informare prealabilă.
Motiv întemeiat în acest sens este în special,
- la suspiciune iminentă de utilizare abuzivă a CS de către terţi,
- neplata în pofida scadenţei şi primei somaţii,
- anularea ordinului de virament resp. a mandatului de direct debit SEPA,
- solicitarea procedurii de insolvenţă pentru averea clientului,
- înrăutăţirea stării materiale a clientului (acest lucru este valabil şi dacă există riscul, ca starea materială
a clientului să se înrăutăţească semnificativ).
Pierderea cardului şi răspunderea clientului
a) Furt, pierdere sau alte rătăciri
Furt, pierdere sau alte rătăciri ale CS trebuie anunţate imediat în scris la UTA, indiferent de anunţarea
telefonică prealabilă, prin fax sau prin accesul exclusiv pe www.uta.com,indicând numărul clientului şi al
CS, numărul de înmatriculare al autovehiculului, ţara, localitatea, data şi ora şi felul pierderii cardului.
Acest lucru este valabil în mod corespunzător, dacă persoane neautorizate au aflat codul PIN sau există
suspiciune întemeiată în acest sens, şi anume prin măsura schimbării CS corespunzător cu un CS nou, cu
cod PIN nou. Un CS blocat, dacă este găsit de client, trebuie trimis imediat înapoi la UTA, sau la cererea
UTA trebuie distrus.
În cazul tranzacţiilor abuzive sau furtului CS clientul este obligat să facă reclamaţie.
b) Răspundere
Răspunderea clientului se termină la primirea informării telefonice, dacă clientul confirmă imediat această
informare conform literei 8 a. Informarea conform 8 a trebuie efectuată către administraţia generală UTA
sau către una din filialele UTA.
Clientul răspunde şi dincolo de momentul primirii informării, dacă pierderea resp. utilizarea abuzivă a CS
s-a produs din vina lui. În special, dacă încalcă obligaţiile sale de la cifra 6 a şi 6 b, sau nu păstrează cu
grijă CS, sau a contribuit la utilizarea abuzivă a CS prin încălcarea obligaţiilor sale contractuale intenţionat
sau din crasă neglijenţă. Prin utilizare abuzivă se înţeleg în sensul de mai sus şi tranzacţiile efectuate cu
un CS falsificat.

Obligaţia de plată a clientului, rezervarea proprietăţii şi siguranţă
a) Obligaţia de plată a clientului se generează odată cu recepţionarea mărfurilor, serviciilor şi utilizarea unei
infrastructuri de trafic ce obligă la plata unei taxe. Acest lucru este valabil şi când se achiziţionează alte
mărfuri/servicii cu UTA Diesel Card. Până la plata integrală marfa livrată rămâne proprietatea UTA.
Întârzierea apare fără altă somaţie după expirarea termenului convenit pentru efectuarea plăţii. La
întârzierea plăţii, neachitare a notelor de debit, protestarea cecurilor sau cambiilor toată creanţa devine
scadentă şi pe durata întârzierii va purta o dobândă cu 8 puncte procentuale peste dobânda de bază. Nu
este exclusă ridicarea pretenţiilor pentru o altă daună cauzată de întârzieri. În acest sens clientului i se
rezervă dreptul de a dovedi amploarea mai mică a daunelor.
b) UTA este îndreptăţit să solicite de la client garanţii corespunzătoare.
c) Spre deosebire de § 267 Cod civil, UTA poate refuza serviciul unei terţe părţi şi dacă clientul nu contestă
serviciul terţei părţi.

10.

Mandat de direct debit SEPA
Dacă nu s-a convenit în alt sens, plăţile se efectuează prin direct debit SEPA. UTA transmite clientului cel
târziu cu o zi bancară înainte de respectivul direct debit o înştiinţare prealabilă.

11.

Verificarea facturii şi reclamaţie
Alimentările/serviciile (şi peiaj/achiziţia de mărfuri) confirmate pe foile de livrare, precum şi cele înregistrate
electronic prin CS se consideră recepţionate. Clientul trebuie să verifice fără întârziere facturile UTA şi trebuie
să înainteze reclamaţia în scris sau prin fax cel târziu în termen de 2 luni de la data facturii, indicând toate
datele reclamate de pe factură, motivând integral reclamaţia, în caz contrar se exclude orice reclamaţie şi
soldul facturii se consideră aprobat, cu excepţia cazului în care verificarea facturii a fost imposibilă fără vina
clientului.
UTA atrage atenţia separat asupra acestei consecinţe legale în facturile sale. Obligaţia şi termenul de plată nu
sunt inhibate de o astfel de indicaţie.

12.

Garanţie, răspundere şi despăgubire
a) Reclamaţiile din cauza calităţii şi/sau cantităţii mărfurilor/serviciilor trebuie anunţate în scris sau prin fax la
partenerul de service UTA la defecte recognoscibile în termen de 24 de ore după recepţionarea
mărfurilor/serviciilor, la defecte nerecognoscibile în termen de 24 de ore de la descoperirea defectului şi,
în acelaşi timp, trebuie informat şi UTA. În caz contrar marfa/serviciul se consideră aprobat.
b) UTA nu este obligat să livreze. Partenerii de service UTA sunt îndreptăţiţi, însă nu obligaţi, să furnizeze
servicii. În caz de forţă majoră, nelivrare de către prefurnizori, alte evenimente neanticipate şi modificări în
reţeaua partenerilor de service, care fac imposibilă sau îngreunează livrarea, UTA nu poate fi tras la
răspundere.
c) Rambursarea soldului creditor în cazul produselor preplătite, achiziţionate utilizând CS, se realizează
imediat în decontul UTA sau în contul specificat la achiziţionarea respectivului produs de emitentul
produsului. Pentru specificarea datelor bancare corespunzătoare este răspunzător în acest caz clientul.
UTA nu răspunde pentru viramente eronate.
d) UTA datorează despăbugire numai în caz de intenţie sau neglijenţă gravă. Răspunderea nu este exclusă
pentru vătămările corporale.

13.

Înştiinţări
Clientul este obligat să informeze imediat UTA despre schimbarea adresei sau a raportului său juridic.
Dacă în pofida avertismentului corespunzător, clientul încalcă CGA, întârzie cu plăţile în ciuda somaţiei şi UTA
blochează ca urmare CS, UTA poate notifica pe cheltuiala clientului toţi partenerii de service despre acest
fapt.

14.

Protecţia datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legale privind
protecţia datelor. Dispoziţiile actuale privind protecţia datelor ale UTA se trimit clientului la cerere şi
sunt publicate pe www.uta.com/privacy-policy.

15.

Compensare şi reţinere
Împotriva creanţelor UTA clientul poate compensa eventuale creanţe proprii numai dacă creanţa sa de
compensare nu a fost contestată sau s-a stabilit valabilitatea acesteia; acest lucru este valabil şi pentru
ridicarea de pretenţii privind drepturile de reţinere.

16.

Convenţii verbale
Acorduri verbale nu există.

17.

Modificările condiţiilor de afaceri
Clientul va fi informat despre modificările CGA UTA. Prin utilizarea CS după primirea notificării despre
modificări, clientul acceptă noua versiune a CGA. UTA atrage atenţia asupra acestui fapt în notificările privind
modificările.

18.

Transmiterea drepturilor şi obligaţiilor
UTA este îndreptăţit la transmiterea drepturilor şi obligaţiilor sale bazate pe acest contract către
MercedesService Card GmbH & Co. KG, Mainparkstraße 2, 63801 Kleinostheim.

19.

Lege aplicabilă
Se aplică legislaţia statului în faţa instanţelor căria se desfăşoară acţiunile în justiţie. Valabilitatea CISG
(convenţie privind vânzarea internaţională de mărfuri) este exclusă.

20.

Instanţa competentă
Sediul instanţei competente pentru toate litigiile ivite din relaţia de afaceri - chiar şi după terminarea acesteia este pentru ambele părţi Aschaffenburg.

21.

Clauză salvatorie
Dacă o dispoziţie a acestor CGA devine invalidă, valabilitatea celorlalte dispoziţii rămâne neafectată.
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Prin semnarea prezentei, subscrisa accepta Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale UTA.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG este o societate comanditară cu sediul social în 63801 Kleinostheim, Oficiul Registrului Comerţului: Aschaffenburg HRA 835.
Asociatul cu răspundere personală este UNION TANK Eckstein GmbH cu sediul în 63801 Kleinostheim, Registrul Comerţului Aschaffenburg HRB 129.
Directori: Volker Huber (CEO), Robert Nürnberger (CFO), Olaf Schneider (CIO), Frits baron van Dedem
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