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Comhlánaigh an fhoirm Ghearmáinise le do thoil. Go raibh maith

agat!
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Arna choimisiúnú ag

1
Athrú ainm cuideachta/eintiteas

dlíthiúil

2
Líon an fhoirm seo ina hiomláine le do thoil. Mura bhfuil ríomhaire,

taibléad nó fón cliste ar fáil duit, scríobh go soiléir soléite i

mbloclitreacha. Tá na réimsí riachtanacha marcáilte le *.

3
Seol chugainn le do thoil cóip den sliocht as an gclár tráchtála nó an

t-athrú ar chlárú gnó

4
Má bhaineann táthcheangal cuideachta mar aon le gach ceart agus

oibleagáid agus gach feithicil an ghnóthais leis bain úsáid as an

bhfoirm “Conradh a tháthcheangal”.

5
Sonraí an chustaiméara

6
Uimhir chustaiméara

7
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) SEAN

8
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) NUA

9
Áit a cláraíodh, uimhir ar an gclár tráchtála

10

11
Uimhir cánach

12

13
Cláruimhir CBL

14
Cód idirnáisiúnta

15
Do bhallstáit an AE:

16
Do bhallstáit nach cuid den AE iad:

17
Seoladh cuideachta NUA (ná líontar isteach é ach i gcás athraithe)

18
Uimhir, Sráid

19
Bosca postoifige

20
Cód poist

21
Cathair

22
Tír

23
Duine teagmhála (sloinne, céadainm)

24
Ríomhphost

25
Guthán

(cód idirnáisiúnta agus ceantair)

26
Ríomhphost sonraisc

27
Seirbhísí (le comhlánú ag an gcuideachta NUA)

28
Ráiteas cuntais dola

Conas is mian leat an ráiteas cuntais a fháil? (ná déan ach rogha

amháin)

29
I dTairseach Custaiméirí

30
Déan do chuntas ar líne a ghníomhachtú sa Tairseach Custaiméirí

ionas gur féidir leat an ráiteas cuntais dola a fheiceáil.Seolfaidh Toll

Collect GmbH teachtaireacht go dtí do sheoladh ríomhphoist

sonraisc a luaithe agus a bheidh ráitis chuntais dola ar fáil sa

Tairseach Custaiméirí.

31
le post

32
Liosta mionsonraithe turas

Conas is mian leat an liosta mionsonraithe turas a fháil? (ná déan

ach rogha amháin)

33
Déan do chuntas ar líne a ghníomhachtú sa Tairseach Custaiméirí

ionas gur féidir leat an liosta mionsonraithe turas a

fheiceáil.Seolfaidh Toll Collect GmbH teachtaireacht go dtí do

sheoladh ríomhphoist sonraisc a luaithe agus a bheidh liostaí

mionsonraithe turas ar fáil sa Tairseach Custaiméirí.

34
Ní féidir liosta mionsonraithe turas a chur le post, má bhíonn an

ráiteas cuntais dola ar fáil i dTairseach Custaiméirí.

35
Ríomhphoist do Thairseach Custaiméirí

Le haghaidh fógraí uathoibríocha nuair a chuirtear doiciméid nua ar

fáil duit sa tairseach custaiméirí.

36
Modh íocaíochta:Más mian leat athrú a dhéanamh ar an modh

íocaíochta reatha atá ceangailte le d’uimhir chustaiméara, logáil

isteach sa tairseach custaiméara agus déan an t-athrú faoi “Do

shonraí conartha”.

37
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus

iomlán.

Ní dhéanfaidh Toll Collect GmbH ach na sonraí a stóráil, a phróiseáil

agus a úsáid agus an conradh á chur chun feidhme.

Glacaim le téarmaí agus coinníollacha ginearálta (GTC) Toll Collect

GmbH. Tá an GTC ar fáil ar an Idirlíon ag www.toll-collect.de/go/agb

nó is féidir é a iarraidh ó Toll Collect GmbH (glaonna ón nGearmáin:

0800 222 2628, glaonna ón iasacht: 008000 222 2628 (saor in aisce,

d’fhéadfadh praghsanna fón póca a bheith éagsúil))

** saor in aisce, d'fhéadfadh costais fóin phóca a bheith le híoc

38
Áit, Dáta

39
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí

40
Comhlánaigh an fhoirm le síniú údaraithe agus le stampa oifigiúil

cuideachta agus seol trí ríomhphost í chuig service@toll-collect.de

nó tríd an bpost chuig Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach

11 03 29, 10833 Berlin, an Ghearmáin

99
* Réimse éigeantach
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