Ajutor pentru completarea formularului
Rugăm completaţi formularele întocmite în limba germană.
Vă mulţumim!

RO

1

Modificarea datelor autovehiculului
pentru vehiculele înregistrate la Toll
Collect

2

Vă rugăm să completaţi în întregime acest formular. Dacă nu aveţi la
dispoziţie un computer, vă rugăm să scrieţi lizibil, cu litere de tipar.
Câmpurile corespunzătoare se vor bifa. Câmpurile obligatorii sunt
marcate cu o steluţă*.
Datele clientului
Număr utilizator
Denumirea firmei, forma juridică conform înregistrării din Registrul
Comerţului
Fax
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
Date autovehicul
VECHI (date anterioare)
NOU (date noi)
Schimbare număr
(Vă rugăm să trimiteţi împreună cu acest formular o copie a
certificatului de înmatriculare partea I la Toll Collect, dacă vă
modificaţi numărul de înmatriculare al autovehiculului sau simbolul
de ţară al autovehiculului.)
Simbol ţară
Număr oficial de înmatriculare al autovehiculului
Număr de identificare a autovehiculului (FIN, număr şasiu)
Numărul axelor autovehiculului cu obligaţie de plată a taxei rutiere
(numai vehicul tractor)
(vă rugăm să bifaţi numărul minim al axelor autovehiculului dvs..
Numărul axelor se găseşte în talonul de înmatriculare partea I.)
altele:
Clasa de noxe
(vă rugăm să bifaţi clasa de noxe a autovehiculului dvs. Clasa de
noxe
se găseşte în talonul de înmatriculare partea I. Vă rugăm să
menţionaţi combinaţia dintre clasa de noxe şi clasa de reducere a
particulelor (PMK), dacă în autovehiculul dumneavoastră este
integrat un filtru de particule.)
Euro 2 cu PMK 1
Euro 2 cu PMK 2
Euro 2 cu PMK 3
Euro 2 cu PMK 4
Euro 3 cu PMK 2
Euro 3 cu PMK 3
Euro 3 cu PMK 4
EEV Klasse1
Greutatea totală admisă a autovehiculului cu obligaţie de plată a
taxei
rutiere (numai vehicul tractor), în kg
(precizarea greutăţii se găseşte în talonul de înmatriculare partea I.)
kg
Garantez că toate informaţiile sunt complete şi corecte.
Toll Collect GmbH va salva, va prelucra şi va utiliza datele
dumneavoastră numai în scopuri contractuale.
Accept Condiţiile Comerciale Generale ale Toll Collect GmbH (CCG).
CCG se pot găsi pe internet la www.toll-collect.de/agb sau se pot
solicita de la Toll Collect GmbH (Apeluri din Germania 0800 222
2628**, apeluri din străinătate: 008000 222 2628**).
Localitatea, data
Semnătura şi, dacă este cazul, ştampila firmei
Vă rugăm să trimiteţi formularul cu semnătura valabilă din punct de
vedere legal şi ştampila firmei la următoarea adresă: Toll Collect
GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Germania
sau trimiteţi-l prin fax la nr.:
+49 180 1 222628 ***.
** gratuit, preţurile de telefonie mobilă pot diferi
*** În Germania:
Preţ reţea fixă 3,9 ct/min;
preţuri telefonie mobilă maxim 42 ct/min
* Câmp obligatoriu
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