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Udfyldelsesvejledning

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 007, V 11.3, Status: 10/2021

På vegne af

1
Brugerregistrering

2
Hele denne formular skal udfyldes. Hvis du ikke har en pc, tablet

eller smartphone til rådighed, bedes du skrive læsevenligt med

blokbogstaver. Obligatoriske felter er mærket med *.

3
Kun ved den første registrering af virksomheden!

4
Kundedata

5
Firma (med retsform) eller navn

6
Erhvervs- og selskabsregister, selskabsregisternummer (CVR-nr.)

7
SE-nummer

8
For EU-medlemsstater:

9
Momsnummer

10
For ikke-EU-medlemsstater:

11
Momsnummer

12
Landekode

13
Firmaets adresse

14
Gade, nr.

15
Postboks

16
Postnr.

17
By

18
Land

19
Telefon

(angiv venligst landekode)

20
Fax

(angiv venligst landekode)

21
Afregnings e-mail

22
Kontaktperson

23
(efternavn, fornavn)

24
E-mail

25
Toll Collects kommunikation sendes altid ukrypteret til kundens

angivne e-mail-adresse.

26
Tjenester

27
Gebyropgørelse

Hvordan ønsker du at modtage gebyropstillingen? (Foretag kun ét

valg)

28
I kundeportalen

29
Pr. post

30
Enkeltkørselsbevis

Hvordan ønsker du at modtage kvitteringen for enkeltturskørsel

(EFN)? (Foretag kun ét valg)

31
Enkeltkørselsbeviset kan ikke sendes pr. post, hvis gebyropgørelsen

er tilgængelig via kundeportalen.

32
Så snart du er registreret, kan du bruge Toll Collects kundeportal.

33
*** Aktivér din online-konto til kundeportalen på Toll Collects

webside, så du kan hente gebyropgørelsen og enkeltkørselsbeviset.

Toll Collect GmbH sender en meddelelse til din afregnings-e-

mailadresse, når gebyropgørelser eller enkeltkørselsbeviser er

tilgængelige i kundeportalen.

34
Betalingsmåde

35
Vælg venligst en betalingsmåde:

36
Toll Collect-betalingsaftale

Betalingsaftalen, som Toll Collect tilbyder, kan du kun anmode om

via Toll Collects kundeportal.

37
Afregning pr. tilgodehavendekonto

Du kan kun booke via gebyrsystemet, hvis der er tilstrækkelig

dækning på din kreditorkonto.

38
Kreditkort

Brug venligst formularen "Betalingsmåde kreditkort" for at vælge det

ønskede kreditkort, og send den til Toll Collect sammen med

formularen "Brugerregistrering".

39
Tankkort

Brug venligst formularen „Betalingsmiddel med tankkort“ for at

vælge det ønskede tankkort, og send den til Toll Collect sammen

med formularen "Brugerregistrering".

40
Indtil den valgte betalingsmåde er oprettet, bliver du uafhængigt af

din valgte betalingsmåde registreret til afregning pr. kreditorkonto.

På denne måde kan du hurtigere få registreret dine lastbiler og

monteret OBU'er.

41
Jeg forsikrer, at alle oplysninger er komplette og korrekte.

Toll Collect GmbH vil udelukkende gemme, behandle og bruge dine

oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af aftalen.

42
Samtykkeerklæring

De personlige data, du leverer til det kontraktforholdet, især navn,

adresse, telefonnummer, e-mail, bruges udelukkende med det

formål at gennemføre det kontraktlige forhold.

En anvendelse af dine personrelaterede data ud over dette og

indsamlingen af yderligere oplysninger finder kun sted, hvis du har

givet dit samtykke hertil.

Hvis du er indforstået med anvendelsen og behandlingen af dine

data til yderligere formål, der er anført efterfølgende, bedes du

afkrydse det nedenfor. Samtykket er frivilligt.

43
Jeg indvilliger i, at Toll Collect må bruge mine personlige data til

kundeforespørgsler, til analyse af tilfredsheden med

tjenesteydelserne, til forbedring af serviceydelserne og til tilbud om

nye serviceydelser eller produkter. Det gælder også i det tilfælde, at

kontraktforholdet slutter permanent eller midlertidigt. Jeg er

indforstået med, at Toll Collect kontakter mig via e-mail, post og

telefon.

44
Du kan derudover altid gøre brug af din indsigelsesret uden at angive

grunde og ændre eller fuldstændigt tilbagekalde den afgivne

samtykkeerklæring med virkning for fremtiden. Du kan indsende

tilbagekaldelsen via post, e-mail eller fax.

Du finder yderligere oplysninger vedrørende databeskyttelse på

www.toll-collect.de/de/toll_collect/Datenschutz.html.

45
Jeg accepterer Toll Collect GmbH’s almene forretningsbetingelser

(AGB). De almene forretningsbetingelser (AGB) kan hentes på

internettet på www.toll-collect.de/go/agb eller bestilles hos Toll

Collect GmbH (Opkald fra Tyskland: 0800 222 2628**, opkald fra

udlandet: 00800 0 222 2628**).

** gratis, mobilpriser kan afvige

46
By, dato

47
Underskrift og evt. firmastempel

48
Send venligst formularen med bindende underskrift og firmastempel

pr. e-mail til service@toll-collect.de eller pr. post til Toll Collect

GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Tyskland,

eller fax den til nr.: +49 180 1 222628 (gratis inden for Tyskland:

Fastnetpris 3,9 cent/min, mobilpriser maksimalt 42 cent/min).

99
* Obligatorisk felt
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