
Receipt

123Cabs LTD

SPSV Licence Number

Registration Number

Distance In Kilometres

Total

Signature

Date  06-01-2011 

Receipt Number 0601

54321
09-L-54312

13.5
€17.50

Tá tú i dteideal
An táille a shocrú roimh ré.

Feithicil ghlan  
agus turas ciúin.

Fáltas a fháil tar éis  
duit an táille a íoc.

Faisnéis 
úsáideach  
do phaisinéirí  
i bhfruilcharr

Ní mór duit
An táille a shocraítear a íoc.

A bheith múinte béasach.

Gan damáiste a dhéanamh don 
fheithicil ná d’aon rud atá istigh  
san fheithicil.

www.TransportforIreland.ie 

Glaoch éigeandála 112

Faightear ceadúnas fruilchairr  
ón Údarás Náisiúnta Iompair.

Má bhíonn aon fhiosrúcháin  
agat, cuir glaoch ar  

0761 064 000



Tiománaí ceadúnaithe a aithint
Bíonn Diosca Crioscaíldíonach Ceadúnais  
ar taispeáint ar na fuinneoga tosaigh  
agus ar na fuinneoga cúil. Bíonn an  
fhaisnéis a leanas air:
> Uimhir cheadúnais na feithicle
> Cláruimhir na feithicle
> Líon na bpaisinéirí a cheadaítear san fheithicil
> Dáta éaga cheadúnas na feithicle

Bíonn an Cárta Aitheantais Tiomána  
ar taispeáint ar an deais. Bíonn an fhaisnéis  
a leanas air:
> Ainm an Tiománaí
> Uimhir cheadúnas tiomána
> Dáta éaga an cheadúnais tiomána

Earraí caillte a fháil ar ais
Ós rud é gur chuir tú an tacsaí in áirithe  
trí oibritheoir fruilchairr, déan teagmháil 
leosan ar dtús.

Tá freagracht ar an nGarda Síochána  
as earraí caillte a fhágann oibritheoirí 
fruilchairr isteach. 

Tabhair uimhir cheadúnais an fhruilchairr 
don Gharda Síochána (ar taispeáint ar  
an bhfáltas). 

Fágtar maoin chaillte ar leataobh ar feadh  
31 lá chun deis a thabhairt duit í a fháil. 

Iarrfar na Gardaí cruthúnas aitheantais  
ort sula dtugann sé/sí an mhaoin duit.

Faightear ceadúnas fruilchairr  
ón Údarás Náisiúnta Iompair.

Má bhíonn aon fhiosrúcháin  
agat, cuir glaoch ar  

0761 064 000

Tá Cártaí Aitheantais Tiomána corcra agus buí i bhfeidhm.

Z00000

Driver ID

SEAN 
BLOGGS
Driver licence number

Expiry date

30 NOV 2011

DUBLIN

Z00000

CERTIFIED DRIVER Driver ID

SEAN 
BLOGGS
Driver licence number

Expiry date

29 MAY 2015
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