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Kitöltési segédlet

Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!
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Megbízó:

1
Cégnév/jogi forma változása

2
Kérjük, hiánytalanul töltse ki a formanyomtatványt. Ha nem áll

rendelkezésére számítógép, tablet vagy okostelefon, kérjük, írjon jól

olvasható nyomtatott betűkkel. A kötelezően kitöltendő mezőket *

jelöli.

3
Kérjük, küldjön másolatot a cégjegyzékkivonatról vagy a tevékenységi

körök módosításának bejelentéséről

4
Ha egy cég összes jogosultságának és kötelezettségének és a teljes

járműflottájának való átruházásának esete áll fenn, akkor kérjük,

használja a „Szerződés átruházása” formanyomtatványt.

5
Ügyféladatok

6
Ügyfélszám

7
Cég (jogi formával együtt), ill. név, RÉGI

8
Cég (jogi formával együtt), ill. név, ÚJ

9
Cégbíróság, cégjegyzékszám

10
Kérjük, adja meg az adószámot vagy az ÁFA-azonosítót

11
Adószám

12
az

13
Forgalmi adó azonosítási szám

14
Országkód

15
EU-tagok:

16
Nem EU-tagok:

17
ÚJ cégcím (csak változás esetén töltendő ki)

18
Utca, szám

19
Postafiók

20
Irányítószám

21
Hely

22
Ország

23
Kapcsolattartó (név, utónév)

24
E-Mail

25
Telefon

(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)

26
Elszámolási e-mail

27
Szolgálatok (az ÚJ cég tölti ki)

28
Díjkimutatás

Hogyan szeretné megkapni az autópályadíj-kimutatást? (Kérjük, hogy

csak egyet válasszon ki)

29
Az Ügyfélkapun keresztül

30
A díjkimutatás megtekintéséhez kérjük, aktiválja webfiókját az

Ügyfélkapun keresztül. A Toll Collect GmbH üzenetet küld Önnek az

elszámolási e-mail címére, miután a díjkimutatásokat előkészítette

az Ügyfélkapuban.

31
Postán

32
Egyedi menetkimutatás

Hogyan szeretné megkapni az egyedi menetkimutatást? (Kérjük, hogy

csak egyet válasszon ki)

33
Az egyedi menetkimutatás megtekintéséhez kérjük, aktiválja

webfiókját az Ügyfélkapun keresztül. A Toll Collect GmbH üzenetet

küld Önnek az elszámolási e-mail címére, miután az egyedi

menetkimutatást előkészítette az Ügyfélkapuban.

34
Az egyedi menetkimutatás nem kézbesíthető postai úton, ha a

díjkimutatást az Ügyfélkapun keresztül bocsátják rendelkezésre.

35
Ügyfélkapu e-mail

Automatikus értesítésekhez abban az esetben, amikor az

ügyfélkapuban új dokumentumok érhetők el az Ön számára.

36
Fizetési mód: Amennyiben ügyfélszámával a fizetési módon

változtatni szeretne, kérjük, jelentkezzen be az Ügyfélkapun

keresztül, majd a módosításhoz nyissa meg a „Szerződési adatok“

lehetőséget.

37
Megerősítem, hogy az adatok hiánytalanok és korrektek.

A Toll Collect az Ön adatait kizárólag a szerződés lebonyolítása

céljából dolgozza fel.

Elfogadom a Toll Collect GmbH általános üzleti feltételeit. Az

Általános üzleti feltétek elérhetők a www.toll-collect.de/go/agb

internetcímen, vagy a Toll Collect GmbH-nál igényelhetők

(telefonszám Németországból történő hívás esetén: 0800 222 2628,

telefonszám külföldről történő hívás esetén: 008000 222 2628

(díjmentes, a mobilhívás díjai eltérőek lehetnek))

** ingyenes, a mobildíjak eltérhetnek

38
Hely, dátum

39
Aláírás és esetleg cégbélyegző

40
Kérjük küldje a nyomtatványt jogerős aláírással és cégbélyegzővel

ellátva a service@toll-collect.de e-mail címre vagy postai úton a Toll

Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,

Németország címre

99
* Kötelező mező
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