Βοήθεια συμπλήρωσης
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.
ευχαριστώ
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Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας/νομικής
μορφής

2

Παρακαλούμε, συμπληρώστε εξ' ολοκλήρου αυτό το έντυπο με τον
υπολογιστή.Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας υπολογιστή, γράψτε με
ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα. Παρακαλούμε να σημειώσετε με
σταυρό ό,τι ισχύει. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται
υποχρεωτικά σημειώνονται με *.
Εάν πρόκειται για την ανάληψη μιας εταιρείας μαζί με όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και μαζί με το συνολικό στόλο
οχημάτων, χρησιμοποιήστε τη φόρμα "Ανάληψη σύμβασης".
Στοιχεία πελάτη
Αριθμός χρήστη
Εταιρεία (με νομική μορφή) ή αντίστοιχα όνομα ΠΑΛΙΑ
Εταιρεία (με νομική μορφή) ή αντίστοιχα όνομα ΝΕΑ
Δικαστήριο εγγραφής, αριθμός εμπορικού μητρώου
ΑΦΜ
Για μέλη της ΕΕ:
Αριθμός ταυτοποίησης φόρου κύκλου εργασιών
Για μη μέλη της ΕΕ:
Αριθμός φόρου κύκλου εργασιών
Κωδικός κράτους
Διεύθυνση εταιρείας ΝΕΑ (συμπλήρωση μόνο σε περίπτωση αλλαγής)
Οδός, αρ.
Τ.Θ
Τ.Κ
Περιοχή
Χώρα
Υπεύθυνος (επίθετο, όνομα)
Τηλέφωνο
(να αναφέρεται το πρόθεμα ή ο αυτόματος για την κάθε χώρα)
Φαξ
(αναφέρατε το πρόθεμα ή τον αυτόματο της κάθε χώρας)
E-mail αποστολής τιμολογίων
Αποστολή πληροφοριών
Επιτρέπω στην Toll Collect GmbH να στέλνει πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση λογιστικής εκκαθάρισης.
Ναι
Όχι
Υπηρεσίες (συμπληρώνεται από την ΝΕΑ εταιρεία)
Ανάλυση διοδίων
Πώς θέλετε να λαμβάνετε την κατάσταση διοδίων? (Να γίνει μόνο μία
επιλογή)
Στην πύλη πελατών
Μέσω ταχυδρομείου
Αποδεικτικό μεμονωμένων διαδρομών
Πώς θέλετε να λαμβάνετε την αναλυτική απόδειξη διοδίων για κάθε
διαδρομή; (Να γίνει μόνο μία επιλογή)
Το αποδεικτικό μεμονωμένων διαδρομών δεν μπορεί να αποσταλεί
μέσω ταχυδρομείου όταν η ανάλυση διοδίων έχει δημιουργηθεί στην
πύλη πελατών.
Θέλετε να έχετε πρόσβαση στη δικτυακή πύλη πελατών;
**** Για να μπορείτε να ανακτήσετε την ανάλυση διοδίων και το
αποδεικτικό μεμονωμένων διαδρομών, ενεργοποιήστε το
διαδικτυακό λογαριασμό σας στην πύλη πελατών. Η εταιρεία Toll
Collect GmbH αποστέλλει μήνυμα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση
λογιστικής εκκαθάρισης μόλις η ανάλυση διοδίων ή το αποδεικτικό
μεμονωμένων διαδρομών είναι διαθέσιμα στην πύλη πελατών.
Βεβαιώνω, ότι όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά.
Η Toll Collect GmbH αποκλειστικά για λόγους εκτέλεσης της
σύμβασης θα αποθηκεύσει, θα επεξεργαστεί και θα χρησιμοποιήσει
τα στοιχεία σας.
Αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους συνεργασίας της Toll Collect GmbH
(AGB). Οι ΓΟΣ είναι διαθέσιμοι στο Internet στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.toll-collect.de/agb. Επίσης μπορούν να ζητηθούν
από την Toll Collect GmbH (Κλήσεις από τη Γερμανία: 0800 222
2628**, κλήσεις από το εξωτερικό: 00800 0 222 2628**).
Τόπος, Ημερομηνία
Υπογραφή και ενδ. σφραγίδα της εταιρείας
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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το έντυπο με νομικά δεσμευτική
υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας στην εξής διεύθυνση: Toll
Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,
Γερμανία
ή με φαξ στον αριθμό:
+49 180 1 222628 ***.
** Χωρίς χρέωση. Οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να
διαφέρουν
*** στη Γερμανία:
Τιμή δικτύου σταθερής τηλεφωνίας 3,9 λεπτά/λεπτό.
Μέγιστες τιμές κινητής τηλεφωνίας 42 λεπτά/λεπτό
* Υποχρεωτικό πεδίο
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