
 

   
 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  

 

 

                  

 
  

 

 
 

           

               

 
  

 
    

 

 

 
 

 
 

 

  
  

 
    

 
 

 
 

 
 

 

                    
 

   
 

   
  

               
             

                   
                            
          

        
  

     

          
          

 

                      
                    

           

                     
                    

           
 

  

  
      

    

    

    
            

    
   

  

         
              

  
 

                          
               

  

                 

             
  

 

 

 

                     
        

 
 

         
          

 
            

        
                         

 

         
   

 

                
  

            
      
                 

 

 

               
      

            
  

       
 

              

       
        

            
 

                            
       

       

      
                       

   
 

 

 

 

 

    
 

   
                       

  
 

          

 
 

 
 
 

 
  

 

      

 

 

   

    

Batch 
File No. 

 Orig Activity 

 ציעאקפליא טלטי/טמירפע טזינארט-אין
dmv.ny.gov 

 ארלק טקודר עטיב

Old Plate Old Class 3 of Name 
Insurance Company 

Code 

Scofflaw Case 
Number(s) 

New 
Plate 

New 
Class I T P 

Special Conditions: EX GI IF NF NU OD OV PA RC SA SO SP SS SV 

Sales Tax 
Information 

Status Value 
($) 

Jurisdiction Rate Out of State Audit 

Permit 
Info. 

Permit 
Number 

Expiration Date 

/ / 
Date Issued 

/ / 
Facility ID 
Number 

Is there a lienholder? 
 Yes  No 

If “Yes”, enter the information below UNLESS the 
vehicle will be transported out-of-state (in that case, 
advise the lender to perfect the lien in that state). 

Lien Filing Code
(Assigned by DMV) 

Lienholder Name and Mailing Address 

O 
F 
F 
I 
C 
E 

USE 
ONLY 

DEALER 

ONLY 

 .ראלקטרוקדעטבי .לןטיי יד אויס טלפי ,איין ךזי טבעג 5 און 3 עןוו .7און 1246גטדינעראפאנווייזונגען

1טיעטס קארי וינ ןופ ןסיודרניא עיאצקאל א ייב ןיררטסיגער וצ סע לקיהיוו יד ערביאר טירפ.  די נטצייכ
.ערבעטארטמי ערדא סערלדיע גנבוגעסיארו טלעיפ רךדו צטונעג ערןוו שטינ ןנעקע ןלאוסויוא דענגעלאפ די  ראפ טלסעק
טיעטס קארי וינ ןופ לייט עערדנא ןא ןיא ןיררטסיגער וצ סע טיעטס קארי וינ ןיא לקיהיוו יד ערביאר טירפ.  סאוו ריטש די

 ).ןעגנורעדאפ ראפ 2 טאלב טעז( גנוכוזערטנוא לקיהיוו עערווש NYS ערדא עיאצטראפסנאטר ןופ גנולייטפא NYS עטגנאלארפ יד ןעמוקאב וצ לקיהיוו יד רעבירא טירפ ט.פראד ריא
 .טימערפ טיזנאטר-ןיא עגיטעצי א ףיוא עיאצמארפניא ןשיוט

 ):טיעטס ןוא יטיס ןייאר טנכער ,םאטשפא ןופ ץאלפ( ןופ טירפעגערביאר ןערוו טעוו לקיהיוו יד



 :קטמעראב
 ):דנאל ערדא טיעטס ,יטיס ןייאר טנכער ,עיאצניטסעד( וצ סעטסשואטסאמ יןאגטילגי טשני

2עטסלטימ ,טעשרע ,טעצלע( נטארסטיגרע ירמעיריפוןפעןמאנ(NYS טבורעג פון וםטאד מין מעריייפר ןפו מערונסנסעילי רועיודרי 
X F M ריא גטא טמאנא 

 נטאסטרגיער-אק פון ערמנו סנעסליי ערדרייוו NYS נטאסטריגרע-אק ןופ ןעמאנ
X F M 

 טבורעג פון וםטאד מין )עטסלטימ ,עטשרע ,טעצלע(
 ריא גטא טמאנא

 דואק עירע
ראי טהא זויוויא )גיליווייפר( ןאפעעלט גאט ןישעראפראא ק ראפ עיצאריסטגער יד יזא  ?לקהיווי יד מעןקובא ?שיוט רעסדא ש?יוט ןעאמנ

 עיינ טסעילעג יינ
יןני אי  ?תפותשו רעדא

 .)טנעמקואד פןיאו זיין טעוו סערדא די )רעמנו סקאב רעדא ירעליוועד לעררו ,עןמאנ און רעמנו טריטס רייןא טנכער( טסאפ טמוקאב טנארטסיגער ירעמיירפ רעד ואוו סערדא

( ) 
עטצונעג סטעילעג צטונעג )סנאיי טנכציי()5  ןיינ יא ןיינ טזע(אי

 יטנקאו טרנאוואוי דואק זיפ טעיסט ןטאו רעדא טיסי רמעונטנמעטראפא

 .)סקבא .P.O קיין טשני טבעג( עסרדא גניליעמ יד ןופ שרעדנא ביוא טניואוו טנארטסיגער ירעמיירפ רעד ואוו סערדא
 דאוק זיפ יטעסט ןטאו רעדא טיסי רמעונטנמעטראפא

 ןופ זייוואב ןוא טפאשרעמוטנגייא ןופ זייוואב .גנולייטפא םעד ןביירשרעטנוא זומ לקייהוו םענופ רעמוטנגייא ערד רעמוטנגייא ןופ רעמונ סנעסייל רעוויירד 3
 .טגנאלראפ ןענעז םוטאד טרובעג ןוא ןעמאנ ס'רעמוטנגייא

 ע)סטליטמ,עשטרע,עצטעל( רעמוטנגייא עגיטעצי יד ןופ ןעמאנ
 )גיליוויירפ( רעמונ ןאפעלעט גאט ס'רעמוטנגאיי םוטאד טרועבג

 דאוקעערי ראי גאט טנאמא
( ) 

לערור ,ןעמאנ ןוא רעמונ סאן גיירא טנכער(  .רעומנ סקבא רעד/אןוא ירעווילעד טסאפ טמוקאב רעמוטנגייא רעד ואוו סערדא

 יטנקאו טרנאוואוי דאוק זיפ יטעסט ןטאו רעדא טיסי רמעונטנמעטראפא

 .4 ןאי טרעדלשיעגלקהייוו די רןריטסגיער צו טרזיריאטיאו זאי 2 ןיאטערדליעשגטנאטרסיגעריד :גנוגיטכעמלופאב

 ם)ואטד()ךשיי באוי רמעטונגאיי-קא ןפו טריפשרטענוא און ,שטנמע עטרזיריטאויארעדארמעטונגיאי פון טפרישרטענ(או

סניאי אן טנכייצ( ןרקא ראפ ערפערקטארס גנוערדילש היקליוו רעמונ עיצאקיפיטנעדיא לקייהוו( 
 לעטשסיוא ראי

 רבאשטוי ריט 4- ירט-2
 גןווא שןטעיס
 רעדענא ןעבורבאס ערדא

 )סנאיי אן טנכיצי( לויפ רעדא רועאפ טראס )סניאי אן טנכייצ( סלקיהיוו ערעדנא ראפ ערפערק טארס
גאוו דענטעאלגעאנמוא  אלירק

 רעדענא יןאי קיין עיןראפפ CNG סעקלפ יקרטקעלע לעזיד זגע רעדענא רלעעירט קארט יוט לקסייראטמא ןווע פא-יקפ

רעטעמאדא יד טוט יסקסעטןואסעסאב ס,טאלענררפא סקליהיוועאליצרעמקא ןואסרעילערטרפא
 ןליימ ןיא גנונייל רעטימאדא יטיסאפאק ןיצז גאוו סארג םומוסיקאמ סרעדינציל

 7 רדעא 5, 6 זןוייו
(רןמענו  טייקטוויי קסלסא טשני טנכער,רמענו ידטביירש?

Mileage Brand Title Lien Lien Prior L.R. OFFICE 
Number 

Proof Submitted (Name and Ownership) 
Owner 

Approved Stop/Response USE By 

Date Old 
ONLY Reg/Title No. State Fee Operator 

 )סרנעעצןרייא

MV-82ITPY (7/22) 2 פון 1 טאבל 

 סקליהיוו עאליצרעמקא ןוא סרעילערט רפא

4 

. . 

https://dmv.ny.gov/


 
 

 

                              
       

             

 
               

 
 

 

 

                  
     
             
              
                       

                    
           

                        
  

                           
   

                         
             

   
                 

                           
      

           
     

                     
                        

               

              
         

                                        
 

                  
           

                
               

                          
 

             
                     

         
                      

           
      

  
  

   
    

       

           
                

        
              
                     

        
 

 

  

 
       

   
       

 
       

   
       

   
     

 
 

      
 

 ןגיוב טעז ,עיאצמארפניא ערמ ארפ .ןגיוב יד ןופ 1 טאלב ףיוא לטיט רעדא עיאצטרסיגער עגיטעצי א ערביא עיאצמארפניא עיינ טביישר- ןגענורדענע
 ”.טיעטס קארי וינ ןיא ףיש א

 ל.טיט רעדא עיצארטסיגער עגיטעצי יד ףיוא טקודרעג זיא ןעמאנ עגידעריפר יד יוו יךלטקונפ ןעמאנ געידרפריע יד טקודר ש:יוט ןעאמנ

 ן.עגונרעדנע יד ארפ תוביס יד ןוא ןעגנוערדנע לקיהיוו עכלעוו ייס טרעדליש ן:עגונרעדענ

NYS ןופ יזיאווב DOT ל:קיהיוו יד ןוא ןרישזאסאפ טגארט לקיהיוו יד ביוא עיצארטסיגער ראפ טנגאלארפ יזא לקיהיוו ערעושו ערדא גנוכזוערנטוא 
a. עטיטראיטאו נגיטיעערפא עלאיצערמאק גטנאלראפ; 
b. ןשטנעמ רמע רעדא 15 ןופיטיאסאפקגנוציזאטימ אסבאזיא; 
c. ט;קירטסיד עלוש רדעא עולש עטאווירפ א טימ טקארטנאק א רעטנוא עיצאטראספנארט וצ טלעטש 
d. 12 אסלק זיב גנוזייוונא לנעשעיקעאוו רעאד שעימאדאקא :ןור פצעלעפ וצ 21 ןופ גנאגראי יד רענטוא רדעניק טגארט 

 ע;דייב ערדא ,גנוצינרעגאב לאטנמע ג,נוצינרעגאב שעיזיפ א טימ ןשטנמע ןופ גנורינרעט רעדא ריקע ;ןרטענצע ריקע יעד רעד א מפסקע יעד

NYS ןופ יזיאווב DOT לקיהיוו יד יבוא עיצאסטריעגר ראפ גטנאלראפ ישטנ יזא לקיהיוו ערעוור שעאד נגכוורזעטנאו: 
e. ראפ סיפא יד ,ךרוד דייפיטרסע רדעא ,ךרוד טרירעאפ עולש א רדעא ,טעטיראטוא קילבאפ א ,יטילעפיסינוימ א ךרוד טריעפג ןוא םוטנעגייא רעטנוא זיא 

 ); OPWDD(ןעגוניצנערגבא
f. 21 ןופ גנאגראי יד רטענוא רעדניק ןגארט וצ טצונגע ךיוא זיא ןוא ,ץונאב עיכלנעזרעפ 'סטנארטסיגער יד ראפ טנארטסיגער יד ךרוד םוטנגייא רעטנוא זיא 

 ן;ביוא ”d“ ןיא
g. ןיאטרעלדישגע יוו 21 ןופ גנאגראי יד רעטנוא רדעניק טגארט סאוו לקיהיוו ירועויל רעדא יקסטע א זיא“d 

5 82.1B-MV ןעלטיט/ןירטרסיגע“ר 

 ;דעייב רדעא גנוזייוונא עזיעגילער ,סעסיוורסע זעעיגילער ;

 גונקליווטנַא יטמןשנטעמ

 טערלקער יוו ,נגויגיטגארפןא,

 .סעסיוורסע דענעייגנא ראפ ךאמאפ רדעא טקארטנאק א ןא ,ןביוא ”
 ). MV-82.1P ןיגוב( ןרישזאאספ גידנגארט סרעירקע ראפ ןעגנורדעאפ גנווכזרעטנוא טעז ,ןעגנורדעאפ גנווכזרעטנוא ןופ זייוואב רעביא עיצאמראפניא רעמ ראפ

 עציאמראנפאי גנכורזועטנאו להיקווי
 .טיעסט קראי וינ ןיא לקיהיוו יד ירטסטריעגר ריא ןעוו זייוואב עטגנאלראפ עאל טאה ריא רעיכז ןאכמ וצ גיטיונ זיא עיצאמראפניא יד

 זיאןעגנכווערזטנאו ידןפו ענייאביאו ג.ייטוניזאגנוכוערזטנואלקיהיווערעווש NYS א רעאד גנוכוזרטענוא NYS DOT א ביוא ןסילשאב וצ ןביוא עיצאמראנפיא יד טנייל .1
 ...........לטעסקידטניכיצ,טגנארלאפ

 נג,צואשעפגאלכהךסיאז ד יטיי ווזואףיאו יגטדעשער געאד חרוב רט,עטעמצושןארוועישט גניזא רעדאןארוועג לקיהיי וויז דא פט,אשנסיוו עטסען ביימ יטלו אז, יגטעאשטך ביא .2
 לאגעלןענעק צו לקיהים וועדןכאמ צו ןאו נט,עדיסקעםעדרעדייאןעוועיז גאסע אוצב וומםצו לקיהים ווען דלעשטקיצור עראד ןעיקבויצור צו טעארב ןאו ןליין טפו ן,סטאקעישקטאפרעאד
 ןבאהלקהיויויד וזמ,לטסעק"ןראועוג איז" די טניכצי ריאביאו( ט.סלוארפידןפו יטיצידןיאלקיהיוו ידןפו רדעווליעיטרידןפו 75% ןפו רעמ יזא ן,עייסאשןאו ןסאגףיאו ןיינגא

 .)לטטי ןפיאו טקרודעג רןעוו טעוו "NY":שזדעולועס טליביר" וןא ,טרריטסגיער ןרעוו ןעק לקהייוו יד רעדיאי גנוכורזעטנוא הבניג-טינאאן
 ניין אי ?טימערפ עטיטראיטאו נגיטירעאפע ליעשרמעאקאןגענאלראל פקיהיווידטוט .3

 ערמונ טימערפ NYS DOT יד יבטישר ,"אי" יבאו

 .I.C.C ערמנו יטמרעפ 
 ןרישזאסאפ ןגארט וצ ןמעוקאב טרעוו גנולאצ ביוא לטעסק יד טניכיצ ",אי" ביוא ניין אי ?טעוליבמא ןא סלא טצונעג לקיהיוו יד ערטוו .4

 ןאו לקיהיוו יד ךורד טנגאלראפ יוו טריפאטשסיאו םאקלופ זיא לקיהיוו יד אז גיטעטשאב ךיא אפט.שנסיוו עטסעב ןיימ יטול תמא יזא עיצאקילאפ יד ףיוא ןבעגעג באה ךיא סאוו עיצאמארנפיא יד :גנוגעטישטאב
 ןרעוו טעוו ןוא )VS-1077 ןיגו(ב נגורעגנעלארפ יטיצא ארפ ירטצייפלאווק אטה ערדא ן,אטנאמ 12 ענעגנאגראפידןיא נגווכזרענטוא יטעטסקאריוינענגטאלארפיד אכטמעורכגדא אטהןוא ץ,עזעגקיאפטר
 ךיא ביאו ץ.עעזג קיאפטר ןוא לקיהיוו יד יטמ גנאלקנייא ןיא טירפעג ןרעוו טעוו לקיהיוו רעד ןוא אפט,קר ןיא זיא נגוקעד סנעורשניא עגיסאפ יד אז ךיא גיטעשטאב ךיוא אג.ט ןעצ עיגדנעמוק יד ןיא טכוזערגענטוא
 ייס וצ ןעגנואלצ ראפ דראק טידערק א ץונ ךיא ביוא ג.נוירלונארדעאןאשנעפסוסרענטוא צטיא שטינזיאעיצאטרסיעגרידזאןיגטעשטאבךיאוטןאכזעיצאטרסיגער נגוצזערע ארפןייאךיזבעג
 .דראק טידערק ןיימ ןופ ץונאב יד ןרייזראטיוא ךיוא טוט ןטנוא טפירשרעטנוא ןיימ אז ךיא ייטשראפ ,עיאצקילפא עגיאזד יד טימ גנודניבראפ ןיא ןטסאק עלכעוו

 X אדרעטנאו טביירש X אד עןמאנ טקרוד
 )ןמעאנ לעופ טערנואטביישר()לטיטןואןמעאנ לעופריעיאטקודר ,ןאשיפערעארקא ארפןמע טירטרסירעג ביוא – ןעמאנ עלופ טקור(ד

 X אד פטרישרטענאו אן אךנ
 .)עןמאנ ייןא ווי רעמףאוי לקהייוו די טרריטסגיערןעמבאוי רעדאתפוותש ארפא טגרלאנפא זיאטפירשרעטונאןאךנא- ןמעאנ לעופ טערנוא טביישר(

 :נטאקליפא די שטינזאי רטעלאהדראק די באוי ציעאזיראאויט דראקטדיקרע
 טברייש יד

 X אד רעטנאו יד טימ גנודניבראפ יןא בןאגסיוא עכלעוו ייס וןפ גנולאצאב ראפ דראק טידערן קיימ וןפ וץנאב
 ע.יצאקזנארט יד ראפ ייברעד יןיז זומ ךיא זא ייטרשאפ ךיא וןא ע,יצאיקאפל

 טרזיריאטויאטפרישרעטנואןמיי

 )ןמעאנ לעופ טערנוא טביישר-רעטהאל דרקא(

 יד יטמ נגודניבארפןיאןשיוארטפרעדאןאפפ ערדא ם,עד יטמגנודניארבפןיא נטעמיטעטס ערדא יזיוואבעלכעוו ייסןיארדעאעיצאקילאפ עיצאטרסיגערעלכעוו ייסףיוא נטעמיטעטסעשלאפא ןאכמ :גיטכיוו
 טלטעשגערהעא סיעצאלוגרע יד טיול עיצאטרסיגער יד ןפו לעשטפא רעדא נגואיצקיורצ יד וצ ןירלטאזער ןעק ןוא ץ,עזעג קיפערט ןוא לקעהיוו יד ןופ 392 לייטרענטוא יטשר עיגכטימרואא יזא,עיצאקילפא
 טנאקילאפ יז דא ןדיופרצ זיא רענאשימאק ייז דב עיצאטרסיגער לבערעפסנאר טרעדא ליטט ןופ אטקיפירטסע א ןבעסגיואר טעוו סע אז עיצאנטעזעפרער ןייק שטינ אכטמ נטעמארטפעד יד ר.ענאשימאק יך דורד
 ןואןארוועגןבעעגנגייאר זיאלקיהיווידןופ פטאשרעמונטיגיאןלעשטרעהאוצטנגאלראפ יעצאטנמעוקאד לעאזיבןוא,יעצארטיסגרע לברעפעסנאטר רעדאליטטןופ אטקייפרטעסא ארפ גטיכטעארבזיא
 ערדא סיוטיפעד ר,עטעבאר ס'רענאשימאק יד ןופ רעוו ייס שטינ ןאו סלקעהיוו ארטאמ ווא נטעמארטפעד יד ןופ ערנאשימאק יד שטינ ע,יצאקילאפ יד ןפו יכטזרעיבא ארפ יגדנארטוו וט.ג ןיז צו יגטטעשטאב
 .עיצאקילפא יד ןיא נטאמרדע לקיהיוו יו דצ טעארב עטגידנעער גדעא ןענגורסעעארבפ עאכטמעג ן,ענגויכטאררפ עירטפעגסיוא אריט פיקיכלארטוונאארר פעדא ייטליבאייל עלכווע ייס ןא ןעמענ ןנטעגא

 To Be Completed by a Registered New York State Dealer Only – List any additional Lienholders 

Lien Filing Code 
(Assigned by DMV) Lienholder Name 

Mailing Address 
(Number and Street) (City) (State) (Zip Code) 

Lien Filing Code 
(Assigned by DMV) Lienholder Name 

Mailing Address 
(Number and Street) (City) (State) (Zip Code) 

DEALER CERTIFICATION: I certify that all information provided on this application is 
true. I take responsibility for the integrity of the papers delivered to the Motor Vehicles office. (Signature of Dealer or Authorized Representative) 
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	 באשטעטיגונג: 
	DEALER CERTIFICATION: 



	Permit Number: 
	Facility ID Identification Number: 
	Is there a lienholder: Off
	Lien Filing Code Assigned by DMV: 
	Lienholder Name and Mailing Address: 
	קאַמף דארף: Off
	די וויהיקל וועט ווערן אריבערגעפירט: Off
	פון פלאץ פון אפשטאם, רעכנט אריין סיטי און סטעיט: 
	צו דעסטינאציע, רעכנט אריין סיטי, סטעיט אדער לאנד: 
	נאמען פון קא רעגיסטראנט לעצטע ערשטע מיטלסטע: 
	NYS דרייווער לייסענס נומער פון פריימערי: 
	NYS דרייווער לייסענס נומער פון קא-רעגיסטראנט: 
	געשלעכט פון ערשטיק רעגיסטראַנט: Off
	געשלעכט פון קאָ-רעגיסטראַנט: Off
	טאג טעלעפאן פרייוויליג: 
	נאמען טויש: Off
	אדרעס טויש: Off
	איז די רעגיסטראציע פאר א קארפארעישן אדער שותפות: Off
	ויאזוי האט איר באקומען די וויהיקל: Off
	אדרעס וואו דער פריימערי רעגיסטראנט באקומט פאסט: 
	אדרעס וואו דער פריימערי רעגיסטראנט וואוינט אויב אנדערש פון די מעילינג אדרעס: 
	אַדרעס ווו די ערשטיק רעגיסטראַנט נעמט פּאָסט: 
	אַדרעס ווו דער ערשטיק טוישעוו נעמט פּאָסט סיטי אָדער טאַון: 
	אַדרעס ווו די ערשטיק טוישעוו נעמט פּאָסט שטאַט: []
	אַדרעס ווו די ערשטיק טוישעוו נעמט פּאָסט זיפּ קאָוד: 
	אַדרעס ווו די ערשטיק רעגיסטראַנט ריזיידז אויב אַנדערש פון די מיילינג אַדרעס אַפּאַרטמענט נומער: 
	אַדרעס ווו די ערשטיק רעגיסטראַנט ריזיידז אויב אַנדערש פון די מיילינג אַדרעס שטאָט אָדער טאַון: 
	אַדרעס ווו די ערשטיק רעגיסטראַנט ריזיידז אויב אַנדערש פון די מיילינג אַדרעס שטאַט: []
	אדרעס וואו דער פריימערי רעגיסטראנט וואוינט אויב אנדערש פון די מעילינג אדרעס זיפ קאוד: 
	וואוינארט קאונטי: 
	דרייווער לייסענס נומער פון אייגנטומער: 
	נאמען פון די יעצטיגע אייגנטומער לעצטע ערשטע מיטלסטע: 
	די יעצטיגע אייגנטומער געבורט דאטום מאנאט: []
	די יעצטיגע אייגנטומער געבורט דאטום טאג טאג: []
	די יעצטיגע אייגנטומער געבורט דאטום יאר יאר: 
	אייגנטומער'ס טאג טעלעפאן נומער פרייוויליג עריע קאוד: 
	אייגנטומער'ס טאג טעלעפאן נומער פרייוויליג: 
	אדרעס וואו דער אייגנטומער באקומט פאסט רעכנט אריין גאס נומער און נאמען רורעל דעליווערי און אדער באקס נומער: 
	אַדרעס ווו די באַזיצער נעמט פּאָסט וווינונג נומער: 
	אַדרעס ווו די באַזיצער נעמט פּאָסט סיטי אָדער טאַון: 
	אַדרעס ווו די באַזיצער נעמט פּאָסט שטאַט: []
	אַדרעס ווו די באַזיצער נעמט פּאָסט זיפּ קאָוד: 
	אַדרעס ווו די באַזיצער נעמט פּאָסט קאָונטי: 
	טאָג פון אָטערייזינג כסימע: 
	וויהיקל אידענטיפיקאציע נומער: 
	יאר: 
	אויסשטעל: 
	גוף טיפּ פֿאַר קאַרס: Off
	גוף טיפּ פֿאַר אנדערע וועהיקלעס: Off
	קאליר: 
	אומאנגעלאדענטע וואג: 
	טיפּ פון מאַכט אָדער ברענוואַרג: Off
	ווייטקייט: 
	אקסלס: 
	טוט די אדאמעטער ווייזן 5 6 אדער 7 נומערן שרייבט די נומער רעכנט נישט אריין צענערס: 
	צילינדערס: 
	מאקיסומום גראס וואג: 
	זיצן קאפאסיטי: 
	אדאמיטער ליינונג אין מיילן: 
	נאמען פון פריימערי רעגיסטראנט לעצטע ערשטע מיטלסטע: 
	נאמען טויש דרוקט די פריערדיגע נאמען פונקטליך ווי די פריערדיגע נאמען איז געדרוקט אויף די יעצטיגע רעגיסטראציע אדער טיטל: 
	ענדערונגען שילדערט סיי וועלכע וויהיקל ענדערונגען און די סיבות פאר די ענדערונגען: 
	אויב איינע פון די אונטערזוכונגען איז פארלאנגט צייכנט די קעסטל: Off
	איך באשטעטיג אז לויט מיין בעסטע וויסנשאפט איז די וויהיקל  געווארן אדער  איז נישט געווארן צושמעטערט חרוב אדער געשעדיגט אויף אזוי ווייט אז די סך הכל אפגעשאצונג אדער פאקטישע קאסטן פון טיילן און ארבעט צו צוריקבויען אדער צוריקשטעלן דעם וויהיקל צום מצב וואו עס איז געווען איידער דעם עקסידענט און צו מאכן דעם וויהיקל צו קענען לעגאל אנגיין אויף גאסן און שאסייען איז מער פון 75 פון די ריטעיל ווערד פון די וויהיקל אין די צייט פון די פארלוסט: Off
	טוט די וויהיקל פארלאנגען א קאמערשיעל אפערעיטינג אויטאריטעט פערמיט: Off
	NYS New York State DOT Department of Transportation פערמיט נומער: Off
	ICC פערמיט נומער: Off
	טוט די וויהיקל פארלאנגען א קאמערשיעל אפערעיטינג אויטאריטעט פערמיט אויב יא שרייבט דNYS New York State DOT Department of Transportation  פערמיט נומער: 
	טוט די וויהיקל פארלאנגען א קאמערשיעל אפערעיטינג אויטאריטעט פערמיט? אויב "יא", שרייבט די  ICC פערמיט נומער: 
	ווערט די וויהיקל גענוצט אלס אן אמביולעט: Off
	אויב יא צייכנט די קעסטל אויב צאלונג ווערט באקומען צו טראגן פאסאזשירן: Off
	דרוקט פולע נאמען  אויב רעגיסטרירט מען פאר א קארפערעישאן דרוקט אייער פולע נאמען און טיטל: 
	אַפּפּליקאַנט נאָמען: 
	Lien Filing Code 1: 
	Lienholder 1 Name: 
	Lienholder 1 Mailing Address Number and Street: 
	Lienholder 1 Mailing Address City: 
	Lienholder 1 Mailing Address State: []
	Lienholder 1 Mailing Address Zip Code: 
	Lien Filing Code 2: 
	Lienholder 2 Name: 
	Lienholder 2 Mailing Address Number and Street: 
	Lienholder 2 Mailing Address City: 
	Lienholder 2 Mailing Address State: []
	Lienholder 2 Mailing Address Zip Code: 
	באַשטעטיק  קלאָר: 
	גוף טיפּ פֿאַר קאַרס אנדערע ספּעציפיצירן: 
	גוף טיפּ פֿאַר אנדערע וועהיקלעס אנדערע ספּעציפיצירן: 
	טיפּ פון מאַכט אָדער ברענוואַרג אנדערע ספּעציפיצירן: 
	ערשטיק רעגיסטראַנט טאָג פון געבורט יאָר: 
	ערשטיק רעגיסטראַנט טאָג פון געבורט טאג: []
	ערשטיק רעגיסטראַנט טאָג פון געבורט מאנאט: []
	קאָ רעגיסטראַנט טאָג פון געבורט חודש: []
	קאָ רעגיסטראַנט טאָג פון געבורט טאָג: []
	קאָ רעגיסטראַנט טאָג פון געבורט יאָר: 
	Expiration Date Month: []
	Expiration Date Day: []
	Expiration Date Year: 
	Date Issued Month: []
	Date Issued Day: []
	Date Issued Year: 
	טאג טעלעפאן פרייוויליג עריע קאוד: 


