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Gwida ta’ kif timla

Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 091, V 9.0, Fid-01/2023

B’ordni ta’

1
Ibdel it-tagħrif dwar il-vettura għal

vetturi reġistrati ma’ Toll Collect

2
Jekk jogħġbok imla din il-formola kompletament. Jekk ma għandekx

kompjuter, tablet jew smartphone, jekk jogħġbok ikteb b'mod

leġġibbli b'ittri kbar. L-entrati meħtieġa huma mmarkati bis-simbolu

*.

3
Data tal-klijent

4
Numru ta’ identifikazzjoni tal-klijent

5
Kumpanija (flimkien mal-forma legali) jew isem

6
Indirizz elettroniku

7
Tagħrif dwar il-vettura

8
Bidla fil-numru tal-pjanċa ta' reġistrazzjoni tal-vettura

9
(Jekk ir-reġistrazzjoni uffiċjali tan-numru tal-pjanċa jew il-pajjiż ta'

oriġini tinbidel, jekk jogħġbok ibgħat din il-formola flimkien ma'

kopja ta' Parti I taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni lil Toll Collect.)

10
QADIM (tagħrif eżistenti)

11
Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-pajjiż

12
Reġistrazzjoni tal-vettura

13
Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Vettura (VIN, kodiċi tax-xażi)

14
Għadd ta’ fusijiet (tagħmir ta’ trattur biss) għall-vettura li fuqha

hemm

l-obbligu tan-nol

(Jekk jogħġbok indika l-għadd ta’ fwies fuq il-vettura tiegħek kif muri

fiċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-vettura, Parti I.)

15
oħra:

16
Kategorija ta' emissjoni ta' tniġġis

(Jekk jogħġbok indika l-kategorija ta’ emissjonijiet tal-vettura tiegħek

kif

muri fiċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-vettura, Parti I. Jekk jogħġbok

daħħal il-kategorija ta’ emissjonijiet u l-livell ta’ tnaqqis ta’ partiċelli

(particle reduction level (PRL)), jekk il-vettura tiegħek hija

mgħammra f’filter talpartiċelli.)

16a
EEV Klasse1

16b
Euro 3 ma’ PRL 4

16c
Euro 3 ma’ PRL 3

16d
Euro 3 ma’ PRL 2

16e
Euro 2 ma’ PRL 4

16f
Euro 2 ma’ PRL 3

16g
Euro 2 ma’ PRL 2

16h
Euro 2 ma’ PRL 1

17
Piż gross tal-vettura f’kg li fuqha hemm l-obbligu ta’ ħlas ta’ nol

(tagħmir ta’ trattur biss).

(Piż kif muri fiċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-vettura, Parti I.) kg

18
ĠDID (tagħrif ġdid)

19
B’dan qed nikkonferma li jien ipprovdejt tagħrif preċiż u sħiħ.

Toll Collect se tipproċessa d-data tiegħek esklużivament għal

skopijiet marbuta mal-kuntratt.

Jien naċċetta t-termini u l-kundizzjonijiet (AGB) ta’ Toll Collect GmbH.

It-termini u l-kundizzjonijiet huma disponibbli fuq l-internet fuq

www.toll-collect.de/go/agb jew jistgħu jintalbu mingħand Toll

Collect GmbH (telefonati mill-Ġermanja: 0800 222 2628, telefonati

minn barra l-Ġermanja: 008000 222 2628 (mingħajr ħlas, it-tariffi tat-

telefonija mobbli jistgħu jvarjaw))

** sejħa mingħajr ħlas, rati għal telefonija ċellulari jistgħu jvarjaw

20
Lokalià, data

21
Firma, timbru tal-kumpanija

22
Jekk jogħġbok ibgħat il-formola b'firma valida legalment u b'timbru

tal-kumpanija permezz ta’ email lil service@toll-collect.de jew bil-

posta lil Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29,

10833 Berlin, il-Ġermanja

99
* Spazju meħtieġ
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

