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Pagalba pildant formuliarą

Prašom pildyti formuliarą tik vokiečių kalba. Ačiū.

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 097, V 4.0, Data 01/2023

Įgaliota

1
Įmonės pavadinimo / teisinio statuso

keitimas

2
Nuosekliai užpildykite atitinkamą formą. Jei negalite pasinaudoti

kompiuteriu, planšete ar išmaniuoju telefonu prašome rašyti aiškiai

ir spausdintinėmis raidėmis. Privalomi užpildyti laukeliai pažymėti *.

3
Prašome atsiųsti mums išrašo iš įmonių registro kopiją arba

pranešimą apie verslo naują registraciją su

4
Įmonės perėmimo su visomis teisėmis ir pareigomis ir visu vilkikų

parku atveju naudokite formą „sutarties perėmimas“.

5
Klientų duomenys

6
Kliento numeris

7
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė SENA

8
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė NAUJA

9
Registrą tvarkantis teismas, prekybos registro Nr.

10
Prašome nurodyti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį arba PVM

mokėtojo kodą

11
Mokesčių numeris

12
arba

13
Apyvartos mokesčio identifikacinis numeris

14
Šalies kodas

15
ES-narėms:

16
Ne ES-narėms:

17
Firmos adresas NAUJAS (užpildyti tik esant pasikeitimams)

18
Gatvė, namo numeris

19
Abonentinė pašto dėžė

20
Pašto indeksas

21
Vieta

22
Valstybė

23
Asmuo kontaktams (pavardė, vardas)

24
El. Paštas

25
Telefono Nr.

(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)

26
El. pašto adresas atsiskaitymams

27
Paslaugos (pildyti tik NAUJOS įmonės informaciją)

28
Mokesčių už naudojimąsi keliais išklotinė

Kaip norėtumėte gauti už naudojimąsi keliais suvestinę? (Prašome

pasirinkti tik vieną variantą)

29
Klientų portale

30
Prašome aktyvinti savo žiniatinklio paskyrą klientų portale, kad

galėtumėte atsisiųsti mokesčių už naudojimąsi keliais išklotinę. „Toll

Collect GmbH“ atsiųs Jums pranešimą Jūsų atsiskaitymo elektroninio

pašto adresu, kai tik mokesčių už naudojimąsi keliais išklotinės bus

pateiktos klientų portale.

31
paštu

32
Atskirų reisų išklotinė

Kaip norėtumėte gauti atskirų reisų suvestinę? (Prašome pasirinkti

tik vieną variantą)

33
Prašome aktyvinti savo žiniatinklio paskyrą klientų portale, kad

galėtumėte atsisiųsti atskirų reisų išklotinę. „Toll Collect GmbH“

atsiųs Jums pranešimą Jūsų atsiskaitymo elektroninio pašto adresu,

kai tik atskirų reisų išklotinė bus pateikta klientų portale.

34
Atskirų reisų išklotinės negalima siųsti paštu, jei mokesčių už

naudojimąsi keliais išklotinė pateikta klientų portale.

35
Klientų portalo el. paštu

Automatiniams pranešimams, kai klientų portale pateikiami nauji

dokumentai.

36
Atsiskaitymo būdai: Jeigu taip pat norite pakeisti su savo kliento

numeriu naudojamą mokėjimo būdą, prašome prisijungti prie klientų

portalo ir pakeiskite sekcijoje „Jūsų sutarties duomenys“.

37
Užtikrinu, kad visi duomenys pilni ir teisingi.

„Toll Collect“ Jūsų duomenis tvarkys išimtinai tik sutarties sudarymo

tikslais.

Sutinku su „Toll Collect GmbH“ įprastomis sąlygomis (AGB). AGB

pateiktos internete šiuo adresu: www.toll-collect.de/go/agb arba jas

galima užsisakyti iš „Toll Collect GmbH“ (skambinant iš Vokietijos:

0800 222 2628, skambinant iš už Vokietijos ribų: 008000 222 2628

(nemokai, mobiliojo ryšio kaina gali skirtis)

** nemokami, mobilioji ryšio kainos gali skirtis

38
Vieta, data

39
Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas

40
Prašome atsiųsti šią formą, užantspauduotą ir pasirašytą įgalioto

asmens el. paštu: service@toll-collect.de arba siųsti paštu šiuo

adresu:Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833

Berlin, Vokietijos

99
* Privalomas laukelis

1 puslapis iš 1
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