Pomoc pri vypĺňaní
Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.
Ďakujeme!
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Zmena názvu firmy/právnej formy

2

Vyplňte, prosím, tento formulár kompletne počítačom. Ak nemáte k
dispozícii počítač, píšte čitateľne tlačeným písmom. Hodiace sa
označte krížikom. Povinné údaje sú označené hviezdičkou *.
Ak ide o prevzatie firmy so všetkými právami a povinnosťami a celým
vozovým parkom, použite prosím formulár „Prevzatie zmluvy“.
Zákaznícke údaje
Užívateľské číslo
STARÁ firma (vr. právnej formy) resp. meno
NOVÁ firma (vr. právnej formy) resp. meno
Registrový súd, číslo v obchodnom registri
Daňoví číslo
Pre členov EÚ:
Identifikačné číslo pri dani z obratu
Pre nečlenov EÚ:
Číslo DPH
Kód štátu
Adresa firmy NOVÁ (vyplňte len pri zmene)
Ulica, číslo
POBOX
PSČ
Miesto
Štát
Kontaktná osoba (priezvisko, meno)
Telefón
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
Účtovacia e-mailová adresa
Zasielanie informácií
Súhlasím s tým, aby spoločnosť Toll Collect GmbH zasielala
informácie na účtovaciu e-mailovú adresu.
Áno
Nie
Služby (vyplní NOVÁ firma)
Vyúčtovanie mýtneho
Ako chcete dostávať výpis vyúčtovania mýtneho? (Zvoľte prosím len
jednu možnosť)
V zákazníckom portáli
Aktivujte si, prosím, váš internetový účet na zákazníckom portáli, aby
ste si mohli stiahnuť vyúčtovanie mýtneho. Spoločnosť Toll Collect
GmbH vám pošle správu na vašu e-mailovú účtovaciu adresu, hneď
ako bude na zákazníckom portáli k dispozícii vyúčtovanie mýtneho.
poštou
Výkaz o jednotlivých cestách
Ako chcete dostávať výkaz jednotlivých jázd? (Zvoľte prosím len
jednu možnosť)
Aktivujte si, prosím, váš internetový účet na zákazníckom portáli, aby
ste si mohli stiahnuť výkaz o jednotlivých cestách. Spoločnosť Toll
Collect GmbH vám pošle správu na vašu e-mailovú účtovaciu adresu,
hneď ako bude na zákazníckom portáli k dispozícii výkaz o
jednotlivých cestách.
Výkaz o jednotlivých cestách sa nemôže poslať poštou, keď sa
vyúčtovanie mýtneho vyhotovilo v zákazníckom portáli.
Spôsob platby: Ak chcete pod vaším zákazníckym číslom zmeniť aj
váš aktuálny spôsob platby, tak sa prihláste na zákaznícky portál a
spôsob platby zmeňte v sekcii „Vaše zmluvné údaje“.
Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne.
Spoločnosť Toll Collect GmbH Vaše údaje uloží, spracuje a využije
výlučne za účelom realizácie zmluvy.
Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti
Toll Collect GmbH (Allgemeine Geschäftsbedingungen der Toll Collect
GmbH, AGB). Všeobecné obchodné podmienky (AGB) nájdete na
www.toll-collect.de/go/agb alebo si ich môžete vyžiadať od
spoločnosti Toll Collect GmbH (Telefónne číslo v rámci Nemecka:
0800 222 2628**, Telefónne číslo zo zahraničia: 00800 0 222 2628**).
** zadarmo, hovory z mobilných sieti sa odlišujú
Miesto, dátum
Podpis a príp. firemná pečiatka
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Formulár s právoplatným podpisom a pečiatkou firmy odošlite na
nasledujúcu adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11
03 29, 10833 Berlin, Deutschland, alebo ho pošlite faxom na číslo: +49
180 1 222628 (náklady v rámci Nemecka: cena hovoru z pevnej linky
3,9 centa/min; ceny hovorov z mobilných sietí max. 42 centov/min)
* Políčko pre povinné údaje

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 097, V 3.1, Stav 10/2020

Z poverenia

