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Täyttöohje

Täytä ehdottomasti saksankielinen kaavake. Kiitos!
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Toimeksiantaja

1
Yrityksen nimen/yhtiömuodon

muutos

2
Täytä tämä lomake kokonaisuudessaan. Jos käytettävissäsi ei ole

tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, kirjoita selkeästi luettavilla

painokirjaimilla. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.

3
Lähetä meille kopio kaupparekisteriotteesta tai yritykseen liittyvästä

muutoksesta

4
Jos on kysymyksessä yrityksen siirto, jolla on kaikki oikeudet ja

velvollisuudet ja koko ajokalusto, käytä silloin lomaketta

"Sopimuksen siirto".

5
Asiakastiedot

6
Asiakasnumero

7
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi VANHA

8
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi UUSI

9
Kaupparekisterioikeus, kaupparekisterinumero

10
Ilmoita joko veronumero tai arvonlisäverotunnus

11
Veronumero

12
tai

13
Liikevaihtoveron tunnistenumero

14
Maakoodi

15
EU-jäsenmaat:

16
EU:hun kuulumattomat maat:

17
Yrityksen osoite UUSI (täytettävä vain muutosten kohdalla)

18
Lähiosoite

19
Postilokero

20
Postinumero

21
Postitoimipaikka

22
Maa

23
Yhteyshenkilö (sukunimi, etunimi)

24
Sähköposti

25
Puhelin

(ilmoita myös maakohtainen suuntanumero)

26
Laskutussähköposti

27
Palvelut (UUDEN yrityksen täytettävä)

28
Tiemaksulaskelma

Millä tavalla haluat saada tiemaksulaskelman? (Valitse vain yksi

vaihtoehto)

29
Asiakasportaalissa

30
Aktivoi verkkotilisi asiakasportaalissa, jotta voit hakea esiin

tiemaksulaskelman. Toll Collect GmbH lähettää sinulle viestin

laskutussähköpostiosoitteeseesi heti, kun tiemaksulaskelmat ovat

asiakasportaalissa.

31
postitse

32
Yksittäisajoerittely

Millä tavalla haluat saada yksittäisajoerittelyn? (Valitse vain yksi

vaihtoehto)

33
Aktivoi verkkotilisi asiakasportaalissa, jotta voit hakea esiin

yksittäisajoerittelyn. Toll Collect GmbH lähettää sinulle viestin

laskutussähköpostiosoitteeseesi heti, kun yksittäisajoerittelyt ovat

asiakasportaalissa.

34
Yksittäisajoerittelyä ei voi lähettää postitse, jos tiemaksulaskelma on

saatavissa asiakasportaalista.

35
Sähköposti asiakasportaali

Automaattisia ilmoituksia varten, jos asiakasportaaliin on asetettu

uusia dokumentteja sinua varten.

36
Maksutapa: Jos haluat muuttaa myös tämänhetkistä

asiakasnumerollesi tallennettua maksutapaa, kirjaudu sisään

asiakasportaaliin ja muuta sitä kohdassa ”Omat sopimustiedot”.

37
Vakuutan, että kaikki tiedot ovat täydellisiä ja oikein.

Toll Collect käsittelee tietojasi ainoastaan sopimusmenettelyn

tarkoituksiin.

Hyväksyn Toll Collect GmbH -yhtiön yleiset sopimusehdot (AGB).

Yleiset sopimusehdot (AGB) ovat saatavana internetistä osoitteesta

www.toll-collect.de/go/agb tai ne voi pyytää Toll Collect GmbH

-yhtiöstä (puhelinsoitot Saksasta: 0800 222 2628, puhelinsoitot

Saksan ulkopuolelta: 008000 222 2628 (ilmainen, matkapuhelinhinnat

voivat olla erilaisia)

** ilman maksua, matkapuhelinsoiton hinnat voivat vaihdella

38
Paikka, päiväys

39
Allekirjoitus, mahd. yrityksen leima

40
Lähetä oikeudellisesti pätevä allekirjoitettu ja yrityksen leimalla

varustettu lomake sähköpostiosoitteeseen service@toll-collect.de

tai postiosoitteeseen Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach

11 03 29, 10833 Berlin, Saksa

99
* Pakollinen kenttä
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