Abi vormi täitmiseks

EST

Palun täitke tingimata ära saksakeelne vorm. Tänan!
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Kasutajaks registreerimine

2

Palun täitke see vorm arvutiga täielikult. Kui Teie käsutuses ei ole
arvutit, siis kirjutage hästi loetavates trükitähtedes. Õigesse välja
tehke palun rist. Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *.
Ainult Teie ettevõtte esmakordseks registreerimiseks!
Kliendi andmed
Firma (koos õigusliku vormiga) või nimi
Registreerinud ametkond, äriregistri number
Maksukohustuslase registreerimisnumber
EL-i liikmed:
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber
Ei ole EL-i liikmed:
Riigisisene käibemaksukohustuslase registreerimisnumber
Riigikood
Firma aadress
Tänav, nr
Postkast
Postiindeks
Koht
Riik
Telefon
(koos suunanumbri või riigi koodiga)
Faks
(koos suunanumbri või riigi koodiga)
Arve e-post
Info saatmine
Luban firmal Toll Collect GmbH saata teavet arveldamise e-posti
aadressile.
Ja
Ei
Kontaktisik
(perekonnanimi, eesnimi)
E-post
Toll Collecti teabevahetus kliendi nimetatud e-maili postkastiga on
põhimõtteliselt krüpteerimata.
Teenused
Kiirteemaksu koondarvestus
Kuidas Te soovite kiirteemaksu koondarvestust saada? (palun valige
ainult üks valikuvariant)
Kliendiportaalis
posti teel
Sõitude eristus
Kuidas Te soovite sõitude eristust saada? (palun valige ainult üks
valikuvariant)
Tõendeid sõitude eristuse kohta ei saa posti teel kätte toimetada, kui
kiirteemaksu koondarvestus on tehtud kättesaadavaks
kliendiportaalis.
Niipea kui teid on registreeritud, on teil võimalik kasutada ettevõtte
Toll Collect kliendiportaali.
**** Aktiveerige oma Web-Account kliendiportaalis, et saaksite kätte
kiirteemaksu koondarvestuse ja tõendid sõitude eristuse kohta. Toll
Collect GmbH saadab Teile teate arveldamiseks antud e-posti
aadressile kohe, kui kiirteemaksu koondarvestus või tõendid sõitude
eristuse kohta on kliendiportaalis tehtud kättesaadavaks.
Makseviis
Palun valige makseviis:
Arveldusarve
Te saate kiirteemaksu süsteemis ainult siis broneerida, kui teie
kreeditkontol on piisavalt vahendeid.
Otsekorraldusskeemi abil arvelduskonto kaudu tasumine
Te võite kasutada ka otsekorraldusskeemi abil arvelduskonto kaudu
tasumist.
Info leiate aadressilt www.toll-collect.de/direct-debit.
Täidetud vormid saadame teile pärast kasutajaks registreerimise
taotluse saamist.
Maksegarantiiga maksevahendid, nt krediitkaart
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Palun kasutage soovitud krediitkaardi valimiseks vormi
„Maksegarantiiga maksevahendid“ ja saatke see koos vormiga
„Kasutaja registreerimine“ ettevõttele Toll Collect.
Tanklakaart
Palun kasutage soovitud tanklakaardi valimiseks vormi
„Maksevahend tanklakaart“ ja saatke see koos vormiga „Kasutaja
registreerimine“ ettevõttele Toll Collect.
Kuni valitud makseviisi ei ole sisse seatud, registreeritakse Teie
makseviisiks Teie valikust sõltumatult arvelduskonto kaudu
tasumine.
See võimaldab Teil oma sõidukid kiiremini registreerida ja
pardaseadmed paigaldada lasta.
Kinnitan, et kõik andmed selles dokumendis on täielikud ja õiged.
Toll Collect GmbH salvestab, töötleb ja kasutab Teie andmeid
eranditult lepingu täitmise eesmärgil.
Aktsepteerin firma Toll Collect GmbH üldisi tehingutingimusi. Üldiste
tehingutingimustega saab Internetis tutvuda aadressil www.tollcollect.de/agb või neid saab paluda firmast Toll Collect GmbH
(Kõned Saksamaalt: 0800 222 2628**, kõned välismaalt: 00800 0 222
2628**).
Koht, kuupäev
Allkiri ja vajadusel firma pitsat
Palun saatke see vorm kehtiva allkirja ja firma pitsatiga varustatuna
järgmisel aadressil: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11
03 29, 10833 Berlin, Saksamaa või faksige numbril:
+49 180 1 222628 ***.
** tasuta, mobiilikõnede hinnad võivad erineda
*** Saksamaal:
lauatelefonilt 0.039 €/minut
mobiililt max 0.42 €/minut
* Kohustuslik väli
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