Ajutor pentru completarea formularului
Rugăm completaţi formularele întocmite în limba germană.
Vă mulţumim!

RO
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Modificarea denumirii firmei/formei
juridice

2

Vă rugăm să completaţi în întregime acest formular. Dacă nu aveţi la
dispoziţie un computer, vă rugăm să scrieţi lizibil, cu litere de tipar.
Câmpurile corespunzătoare se vor bifa. Câmpurile obligatorii sunt
marcate cu o steluţă*.
În cazul preluării unei firme cu toate drepturile și obligațiile și cu
întregul parc auto, utilizați formularul „Transferarea contractului”.
Datele clientului
Număr utilizator
Firma (cu forma juridică) VECHE
Firma (cu forma juridică) NOUĂ
Oficiul Registrului Comerţului, numărul de înmatriculare din Registrul
Comerţului
Cod fiscal
Pentru membrii UE:
Număr TVA de identificare
Pentru nemembrii UE:
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.)
Codul ţării
Adresa firmei NOUĂ (a se completa numai în caz de modificare)
Stradă, nr.
Căsuţa poştală
CP
Localitatea
Ţara
Persoana de contact (nume, prenume)
Telefon
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
Fax
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
E-mail de facturare
Câmp obligatoriu, dacă primiți lista de taxe rutiere în portalul pentru
clienți sau utilizați conectarea prin internet.
Trimiterea informaţiilor
Sunt de acord ca Toll Collect GmbH să trimită informații la adresa de
e-mail de facturare.
Da
Nu
Servicii (a se completa de firma NOUĂ)
Conectare pe internet
Vă rugăm să bifaţi, dacă nu doriţi să fiţi autorizat pentru rezervarea
prin internet.
Lista de taxe rutiere
Cum aţi dori să primiţi nota de plată (factura)? (vă rugăm să selectați
numai o opțiune)
În portalul pentru clienţi
Prin poştă
Certificare călătorii individuale
Cum aţi dori să primiţi desfăşurătorul rutelor? (vă rugăm să selectați
numai o opțiune)
Certificarea călătoriilor individuale nu poate fi trimisă prin poştă
dacă lista de taxe rutiere este pusă la dispoziţie prin intermediul
portalului pentru clienţi.
Doriţi să fiţi autorizat pentru portalul clientului?
**** Vă rugăm să activaţi contul dumneavoastră web din portalul
pentru clienţi, pentru a putea accesa lista de taxe rutiere şi
certificarea călătoriilor individuale. Toll Collect GmbH vă trimite un
mesaj la adresa de e-mail de facturare imediat ce lista de taxe
rutiere sau certificarea călătoriilor individuale a fost pusă la
dispoziţie în portalul pentru clienţi.
Garantez că toate informaţiile sunt complete şi corecte.
Toll Collect GmbH va salva, va prelucra şi va utiliza datele
dumneavoastră numai în scopuri contractuale.
Accept Condiţiile Comerciale Generale ale Toll Collect GmbH (CCG).
CCG se pot găsi pe internet la www.toll-collect.de/agb sau se pot
solicita de la Toll Collect GmbH (Apeluri din Germania 0800 222
2628**, apeluri din străinătate: 008000 222 2628**).
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Localitatea, data
Semnătura şi, dacă este cazul, ştampila firmei
Vă rugăm să trimiteţi formularul cu semnătura valabilă din punct de
vedere legal şi ştampila firmei la următoarea adresă: Toll Collect
GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Germania
sau trimiteţi-l prin fax la nr.:
+49 180 1 222628 ***.
** gratuit, preţurile de telefonie mobilă pot diferi
*** În Germania:
Preţ reţea fixă 3,9 ct/min;
preţuri telefonie mobilă maxim 42 ct/min
* Câmp obligatoriu
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