Gwida ta’ kif timla

M

Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.
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Ibdel it-tagħrif dwar il-vettura għal
vetturi reġistrati ma’ Toll Collect

2

Jekk jogħġbok imla din il-formula fuq il-kompjuter. Jekk m'għandekx
aċċess għal kompjuter, jekk jogħġbok ikteb b'ittri majuskoli li jidhru
b'mod ċar. Imla kull kaxxa applikabbli. Inti għandek timla l-kaxex
kollha mmarkati b'asteriks (*).
Data tal-klijent
Numru tal-utent
Isem il-kumpanija, format legali kif imdaħħal fir-Reġistru talKumpaniji
Faks
(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)
Tagħrif dwar il-vettura
QADIM (tagħrif eżistenti)
ĠDID (tagħrif ġdid)
Bidla fil-numru tal-pjanċa ta' reġistrazzjoni tal-vettura
(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.)
Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-pajjiż
Reġistrazzjoni tal-vettura
Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Vettura (VIN, kodiċi tax-xażi)
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.)
oħra:
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.)
Euro 2 ma’ PRL 1
Euro 2 ma’ PRL 2
Euro 2 ma’ PRL 3
Euro 2 ma’ PRL 4
Euro 3 ma’ PRL 2
Euro 3 ma’ PRL 3
Euro 3 ma’ PRL 4
EEV Klasse1
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
B’dan qed nikkonferma li jien ipprovdejt tagħrif preċiż u sħiħ.
Toll Collect GmbH ser taħżen, tipproċessa u tuża t-tagħrif għal
skopijiet marbuta mal-kuntratt.
Jiena naċċetta l-Patti u l-Kundizzjonijiet Ġenerali Standard ta’ Toll
Collect GmbH. Il-Patti u l-Kundizzjonijiet Ġenerali Standard huma
disponibbli fuq l-internet f’www.toll-collect.de/agb jew jistgħu
jinkisbu minn Toll Collect GmbH (Sejħiet minn ġewwa lĠermanja:0800 222 2628**. Sejħiet minn barra l-Ġermanja: 008000
222 2628**).
Lokalià, data
Firma, timbru tal-kumpanija
Jekk jogħġbok iffirma fuq il-formula b’firma awtorizzata u b’timbru
tal-kumpanija u ibgħata lil: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29 ,10833 Berlin, Il-Germanja jew iffaksja lil:
+49 180 1 222628 ***.
** sejħa mingħajr ħlas, rati għal telefonija ċellulari jistgħu jvarjaw
*** Fil-Ġermanja:
Kull sejħa tiswa € 0.039 kull minuta min-netwerk ta’ linji fissi;
Ir-rata massima tal-linja ċellulari hi ta' € 0.42 kull minuta
* Spazju meħtieġ
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Paġna 1 minn 1
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