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Udfyldelsesvejledning

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 078, V 11.0, Status: 01/2023

På vegne af

1
Ændring - adresse og tjenester

2
Hele denne formular skal udfyldes. Hvis du ikke har en pc, tablet

eller smartphone til rådighed, bedes du skrive læsevenligt med

blokbogstaver. Obligatoriske felter er mærket med *.

3
Ændring af oplysningerne

4
Hvad skal ændres?

5
Adresse

6
Tjenester

7
Hvis firmanavnet eller retsformen ændrer sig, så udfyld venligst

formularen "Ændring af firmabetegnelse/selskabsform".

8
Kundedata

9
Kundenummer

10
Firma (med retsform) eller navn

11
Kontaktperson (efternavn, fornavn)

12
Telefon

(angiv venligst landekode)

13
Firmaets adresse NY (udfyldes kun ved ændring)

14
Gade, nr.

15
Postboks

16
Postnr.

17
By

18
Land

19
Telefon

(angiv venligst landekode)

20
Afregnings e-mail

21
Tjenester NY (udfyldes kun ved ændring)

22
Gebyropgørelse

Hvordan ønsker du at modtage gebyropstillingen? (Foretag kun ét

valg)

23
I kundeportalen

24
Pr. post

25
Enkeltkørselsbevis

Hvordan ønsker du at modtage kvitteringen for enkeltturskørsel

(EFN)? (Foretag kun ét valg)

26
Enkeltkørselsbeviset kan ikke sendes pr. post, hvis gebyropgørelsen

er tilgængelig via kundeportalen.

27
Ønsker du en aktivering af kundeportalen?

28
Ja

29
Nej

30
*** Aktivér din online-konto til kundeportalen på Toll Collects

webside, så du kan hente gebyropgørelsen og enkeltkørselsbeviset.

Toll Collect GmbH sender en meddelelse til din afregnings-e-

mailadresse, når gebyropgørelser eller enkeltkørselsbeviser er

tilgængelige i kundeportalen.

31
Jeg forsikrer, at alle oplysninger er komplette og korrekte.

Toll Collect vil udelukkende behandle dine oplysninger i forbindelse

med gennemførelsen af aftalen.

Jeg accepterer Toll Collect GmbH's almene forretningsbetingelser. De

almene forretningsbetingelser kan hentes på internettet på www.toll-

collect.de/go/agb eller rekvireres hos Toll Collect GmbH (opkald fra

Tyskland: 0800 222 2628, opkald fra udlandet: 008000 222 2628

(gratis, mobilpriser kan afvige))

** gratis, mobilpriser kan afvige

32
By, dato

33
Underskrift og evt. firmastempel

34
Send venligst formularen med underskrift og firmastempel pr. e-mail

til service@toll-collect.de eller pr. post til Toll Collect GmbH,

Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Tyskland

99
* Obligatorisk felt
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