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Abi vormi täitmiseks

Palun täitke tingimata ära saksakeelne vorm. Tänan!

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

Tellimusel

1
Aadressi ja teenuste muutmine

2
Palun täitke see vorm täielikult ära. Kui Teie käsutuses ei ole arvutit,

tahvelarvutit või nutitelefoni, siis kirjutage hästi loetavates

trükitähtedes. Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*).

3
Andmete muutmine

4
Mida tuleks muuta?

5
Aadress

6
Teenused

7
Kui firma nimi või õiguslik vorm muutub, täitke palun vorm „Ettevõtte

nime / juriidilise vormi muutmine“.

8
Kliendi andmed

9
Kliendinumber

10
Firma (koos õigusliku vormiga) või nimi

11
Kontaktisik (perekonnanimi, eesnimi)

12
Telefon

(koos suunanumbri või riigi koodiga)

13
Firma aadress UUS (täita ainult muutuste korral)

14
Tänav, nr

15
Postkast

16
Postiindeks

17
Koht

18
Riik

19
Telefon

(koos suunanumbri või riigi koodiga)

20
Arve e-post

21
Teenused UUS (täita ainult muutuste korral)

22
Kiirteemaksu koondarvestus

Kuidas Te soovite kiirteemaksu koondarvestust saada? (palun valige

ainult üks valikuvariant)

23
Kliendiportaalis

24
posti teel

25
Sõitude eristus

Kuidas Te soovite sõitude eristust saada? (palun valige ainult üks

valikuvariant)

26
Tõendeid sõitude eristuse kohta ei saa posti teel kätte toimetada, kui

kiirteemaksu koondarvestus on tehtud kättesaadavaks

kliendiportaalis.

27
Kas soovite kliendiportaali lubada?

28
Ja

29
Ei

30
*** Palun aktiveerige Toll Collecti veebilehel kliendiportaali jaoks

oma veebikonto, et pääseksite ligi kiirteemaksu koondarvestusele ja

sõitude eristusele.

Toll Collect saadab teile teie e-posti arve aadressile teate kohe, kui

kliendiportaalis tehakse kättesaadavaks kiirteemaksu

koondarvestused või sõitude eristused.

31
Kinnitan, et kõik andmed selles dokumendis on täielikud ja õiged.

Toll Collect töötleb teie andmeid eranditult lepingu täitmise

eesmärgil.

Nõustun Toll Collect GmbH üldiste tehingutingimustega (ÜTT). ÜTT on

saadaval internetis veebiaadressil www.toll-collect.de/go/agb või

saate neid küsida otse Toll Collect GmbH-lt (Saksamaalt helistades:

0800 222 2628, ja välismaalt helistades: 008000 222 2628 (tasuta,

mobiilside hinnad võivad erineda))

** tasuta, mobiilikõnede hinnad võivad erineda

32
Koht, kuupäev

33
Allkiri ja vajadusel firma pitsat

34
Palun saatke see vorm kehtiva allkirja ja firma pitsatiga varustatuna

e-posti aadressil service@toll-collect.de või postiaadressil Toll

Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,

Saksamaa

99
* Kohustuslik väli
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