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RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED  

Teatis:  Tüübile:  

1) riiklik tüübikinnitus
1
;  1) komplektne sõiduk

1
;  

2) riikliku tüübikinnituse laiendamine
1
;  2) komplekteeritud sõiduk

1
;  

3) riikliku tüübikinnituse andmisest 

keeldumine
1
;  

3) mittekomplektne sõiduk
1
;  

4) riikliku tüübikinnituse tühistamine
1
.  4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega 

sõidukid
1
;  

   
5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega 

sõidukid
1
.  

 

Tüübikinnitusnumber  

Laiendamise põhjus  

0.1.  Mark (tootja kaubanimi)  

0.2.  Tüüp  

0.2.1.  Kaubanimi/-nimed
2
  

0.3.  Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile  

0.3.1.  Märgistuse asukoht  

0.4.  Sõiduki kategooria  

0.5.  Komplektse sõiduki tootja nimi ja aadress
1
  

   Baassõiduki tootja nimi ja aadress
1, 3  

   Mittekomplektse sõiduki
1, 3 

kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress  

   Komplekteeritud sõiduki tootja nimi ja aadress
1, 3
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0.8.  Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id) 

Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud sõiduki(te) osas ja lisatud 

katsetulemuste kehtivuse kohta sõidukitüübi suhtes  

1.  Komplektsete ja komplekteeritud sõidukite/variantide
1
 korral  

  Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus
1
 Eestis kehtivatele nõuetele  

2.  Mittekomplektsete sõidukite/variantide
1
 korral:  

  Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus
1
 Eestis kehtivatele nõuetele  

3.  Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse  

tühistamine
1
  

4.  Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa  

(Koht)   (Allkiri)  (Kuupäev)  

Lisad:  1) infopakett  

  2) katsetulemused lk 2 (pöördel):  

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite või variantide 

korral on järgmiste mittekomplektsete sõidukite tüübikinnitustunnistus(ed): 

a) 1. etapp: 

Baassõiduki tootja 

Tüübikinnitusnumber 

Kuupäev 

Kohaldatav variantidele 

b) 2. etapp: 

Tootja 

Tüübikinnitusnumber 

Kuupäev 

Kohaldatav variantidele 

c) 3. etapp: 

Tootja 

Tüübikinnitusnumber 

Kuupäev 

Kohaldatav variantidele  

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed 

või komplekteeritud variandid.  

Komplektne/komplekteeritud
1
 variant (variandid):  
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1
 Valida sobiv; 

2
 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt sõiduki turule toomisel; 

3
 Vt lk 2 (pöördel).  


