Doldurma yardımı
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Lütfen Almanca formu doldurunuz.

1

Şirket adında/Ticari şeklinde
değişiklik

2

Lütfen bu formu bilgisayarla eksiksiz doldurunuz. Eğer bilgisayar
kullanma imkanınız yoksa lütfen okunaklı şekilde matbaa harfleriyle
yazın. Lütfen ilgili haneleri işaretleyiniz. Zorunlu haneler * ile
işaretlenmiştir.
Bir şirketin tüm haklarıyla ve yükümlülükleriyle ve de tüm araç
filosuyla devralınması durumunda lütfen "Sözleşmeyi üstlenme "
formunu kullanın.
Müşteri bilgileri
Kullanıcı numarası
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı ESKİ
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı YENİ
Kayıtlı oluduğu ticaret sicili, ticaret sicil numarası
Vergi numarası
AB üyeleri için:
Katma değer vergisi sicil numarası
AB üyesi olmayanlar için:
Katma değer vergisi numarası
Ülke kodu
Şirketin adresi YENİ (sadece değişiklik durumunda doldurunuz)
Cadde adı, bina no.
Posta kutusu
Posta kodu
Yerin adı
Ülke
Muhatap (soyadı, adı)
Telefon
(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)
Faturanın gönderileceği e-posta adresi
Bilgi gönderme
Faturanın gönderileceği e-posta adresine Toll Collect GmbH
tarafından bilgi gönderilmesine izni veriyorum.
Evet
Hayır
Hizmetler (YENİ şirket tarafından doldurulacak)
Otoyol ücret listesi
Otoyol ücret listesini nasıl almak istersiniz? (Lütfen tek bir tercih
yapın)
Müşteri portalında
Otoyol ücret listesine ulaşabilmek için lütfen müşteri portalında web
hesabınızı etkinleştirin. Müşteri portalında otoyol ücret listeleri
hazırlandıktan sonra Toll Collect GmbH Şirketi, faturanın
gönderileceği e-posta adresine bir mesaj gönderir.
Postayla
Ayrıntılı yolculuk listesi
Ayrıntılı yolculuk listesini nasıl almak istersiniz? (Lütfen tek bir tercih
yapın)
Ayrıntılı yolculuk listesine ulaşabilmek için lütfen müşteri portalında
web hesabınızı etkinleştirin. Müşteri portalında ayrıntılı yolculuk
listeleri hazırlandıktan sonra Toll Collect GmbH Şirketi, faturanın
gönderileceği e-posta adresine bir mesaj gönderir.
Eğer otoyol ücret listesi, müşteri portalında hazırlanırsa ayrıntılı
yolculuk listesi posta ile gönderilemez.
Ödeme şekli: Müşteri numaranız altında mevcut ödeme şeklinizi de
değiştirmek istiyorsanız lütfen müşteri portalına giriş yapın ve bunu,
"Sözleşme Bilgileriniz" altında değiştirin.
Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu temin ederim.
Toll Collect GmbH, verilerinizi yalnızca sözleşmenin uygulanması
amacıyla hafızaya alacak, işleyecek ve kullanacaktır.
Toll Collect GmbH şirketinin genel ticari şartlarını (AGB) kabul
ediyorum. AGB internette www.toll-collect.de/go/agb sitesinden
alınabilir veya Toll Collect GmbH şirketinden talep edilebilir
(Almanya dahilinden aramalar:0800 222 2628**, yurtdışından
aramalar: 00800 0 222 2628**).
** ücretsiz, cep telefonu fiyatları farklı olabilir
Yer, Tarih
İmza ve gerekirse şirket kaşesi
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Lütfen bu formu, hukuken geçerli şekilde imzalanmış ve şirket kaşesi
vurulmuş olarak şu adrese gönderin: Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland veya faks
aracılığıyla şu numaraya gönderin: +49 180 1 222628 (Almanya içinde
maliyetler: Sabit telefon ücreti 3,9 sent/dakika; cep telefonu ücretleri
maksimum 42 sent/dakika)
* Zorunlu hane
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