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Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Vänligen fyll i den tyska blanketten.

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

På uppdrag av

1
Ändring av företagsnamn/rättslig

form

2
Fyll i det här formuläret fullständigt. Om du inte har tillgång till en

dator, surfplatta eller smartphone: Var vänlig texta med tydliga

bokstäver. Obligatoriska fält är märkta med *.

3
Skicka en kopia av företagets registerutdrag eller av den ändrade

företagsregistreringen

4
Om det gäller övertagande av ett företag med alla rättigheter och

förpliktelser inklusive hela fordonsparken ska formuläret ”Överföring

av avtal” användas.

5
Kunduppgifter

6
Kundnummer

7
GAMMALT företag (med rättslig form) eller namn

8
NYTT företag (med rättslig form) eller namn

9
Registerdomstol, handelsregisternummer

10
Ange ditt organisations- eller momsregistreringsnummer

11
Skattenummer

12
eller

13
Momsregistreringsnummer

14
Landskod

15
För EU-medlemmar:

16
För icke-EU-medlemmar:

17
NY firmaadress (fylls endast i vid ändring)

18
Gatuadress

19
Postfack

20
Postnummer

21
Ort

22
Land

23
Kontaktperson (namn, förnamn)

24
E-post

25
Telefon

(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)

26
e-post fakturering

27
Tjänster (fylls i av det NYA företaget)

28
Avgiftsspecifikation

Hur vill du ha avgiftsspecifikationen? (Välj endast ett alternativ)

29
I kundportalen

30
Om du aktiverar ditt webbkonto i kundportalen kan du öppna

avgiftsspecifikationen. Toll Collect GmbH skickar ett meddelande till

din fakturerings-e-postadress när det finns avgiftsspecifikationer i

kundportalen.

31
Per post

32
Specifikation för enstaka körningar

Hur vill du ha specifikationen för enstaka körningar? (Välj endast ett

alternativ)

33
Om du aktiverar ditt webbkonto i kundportalen kan du öppna

specifikationen för enstaka körningar. Toll Collect GmbH skickar ett

meddelande till din fakturerings-e-postadress när det finns

specifikationer för enstaka körningar i kundportalen.

34
Specifikationen för enstaka körningar kan inte skickas per post när

avgiftsspecifikationen tillhandahålls i kundportalen.

35
E-post kundportal

För automatiska meddelanden när det finns nya dokument till dig i

kundportalen.

36
Betalningssätt: Om du även vill ändra ditt aktuella betalningssätt

under ditt kundnummer loggar du in dig på kundportalen och ändrar

det under ”Dina avtalsuppgifter”.

37
Jag försäkrar att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.

Det enda syftet med Toll Collects behandling av dina personuppgifter

är att fullgöra detta avtal

Jag godkänner Toll Collect GmbH:s allmänna affärsvillkor. De

allmänna affärsvillkoren finns på internet under www.toll-

collect.de/go/agb eller kan beställas från Toll Collect GmbH

(telefonsamtal från Tyskland: 0800 222 2628, telefonsamtal från

utlandet: 008000 222 2628 (avgiftsfritt, mobiloperatörens avgifter kan

tillkomma))

** kostnadsfritt, pris mobilnät kan variera

38
Ort, datum

39
Underskrift och ev firmastämpel

40
Var vänlig skicka formuläret med rättsgiltig underskrift och

firmastämpel via e-post till service@toll-collect.de eller via post till

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

Tyskland

99
* Obligatoriska fält
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