
FIN

Täyttöohje

Täytä ehdottomasti saksankielinen kaavake. Kiitos!

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

Toimeksiantaja

1
Käyttäjärekisteröinti

2
Täytä tämä lomake kokonaisuudessaan. Jos käytettävissäsi ei ole

tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, kirjoita selkeästi luettavilla

painokirjaimilla. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.

3
Vain yrityksenne ensimmäistä rekisteröintiä varten!

4
Asiakastiedot

5
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi

6
Kaupparekisterioikeus, kaupparekisterinumero

7
Veronumero

8
EU-jäsenmaat:

9
Liikevaihtoveron tunnistenumero

10
EU:hun kuulumattomat maat:

11
Arvonlisäveronumero

12
Maakoodi

13
Yrityksen osoite

14
Lähiosoite

15
Postilokero

16
Postinumero

17
Postitoimipaikka

18
Maa

19
Puhelin

(ilmoita myös maakohtainen suuntanumero)

20
Faksi

(ilmoita myös maakohtainen suuntanumero)

21
Laskutussähköposti

22
Yhteyshenkilö

23
(sukunimi, etunimi)

24
Sähköposti

25
Toll Collect -yhtiön tiedonvaihto asiakkaan nimeämään

sähköpostiosoitteeseen tapahtuu yleensä ilman salausta.

26
Palvelut

27
Tiemaksulaskelma

Millä tavalla haluat saada tiemaksulaskelman? (Valitse vain yksi

vaihtoehto)

28
Asiakasportaalissa

29
postitse

30
Yksittäisajoerittely

Millä tavalla haluat saada yksittäisajoerittelyn? (Valitse vain yksi

vaihtoehto)

31
Yksittäisajoerittelyä ei voi lähettää postitse, jos tiemaksulaskelma on

saatavissa asiakasportaalista.

32
Heti kun olet rekisteröitynyt, sinulla on mahdollisuus käyttää Toll

Collect -asiakasportaalia.

33
*** Aktivoi Toll Collectin verkkosivustolla oma verkkotilisi

asiakasportaalia varten, jotta saat haettua esiin tiemaksulaskelman

ja yksittäisajoerittelyn.

Toll Collect lähettää laskutussähköpostiosoitteeseesi viestin heti,

kun tiemaksulaskelmia tai yksittäisajoerittelyjä on saatavilla

asiakasportaalissa.

34
Maksutapa

35
Valitse maksutapa:

36
Toll Collect -suoraveloitus

Toll Collect -yhtiön tarjoamaa suoraveloitusmenettelyä voi anoa

ainoastaan Toll Collect -asiakasportaalissa.

37
Saldoveloitus

Kirjautuminen sisään tiemaksujärjestelmään on mahdollista vain, jos

saldotilillä on riittävästi katetta.

38
Luottokortti

Käytä haluamasi luottokortin valintaan lomaketta ”Maksutapa

luottokortti” ja lähetä se yhdessä tämän lomakkeen

”Käyttäjärekisteröinti” kanssa Toll Collectille.

39
Huoltamokortti

Käytä haluamasi huoltamokortin valintaan lomaketta "Maksutapa

huoltamokortti" ja lähetä se yhdessä tämän

"Käyttäjärekisteröinti"-lomakkeen kanssa Toll Collect -yhtiölle.

40
Riippumatta valinnastasi sinut rekisteröidään maksutapaan

saldoveloitus kunnes valittu maksutapa on asetettu.

Näin voit rekisteröidä autosi nopeammin ja asennuttaa

ajoneuvolaitteet.

41
Vakuutan, että kaikki tiedot ovat täydellisiä ja oikein.

Toll Collect GmbH tallentaa, muokkaa ja käyttää tietojasi ainoastaan

sopimusmenettelyn tarkoituksiin.

42
Suostumusilmoitus

Muodostuvaa sopimussuhdetta varten ilmoittamasi henkilötiedot,

erityisesti nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, on tarkoitettu

vain sopimussuhteen toteuttamista varten.

Henkilötietojesi tämän ylittävä käyttö tai lisätietojen kerääminen

tapahtuu vain silloin, jos olet antanut suostumuksesi sitä varten.

Jos hyväksyt tietojesi käytön ja käsittelyn seuraavassa mainittuja

muita tarkoituksia varten, merkitse rasti alla oleviin kohtiin. Tämä

suostumus on vapaaehtoinen.

43
Annan suostumukseni siihen, että Toll Collect saa käyttää

henkilötietojani asiakaskyselyihin, palveluita koskevan

tyytyväisyyden arviointiin, palveluiden parantamiseen sekä uusien

palveluiden tai tuotteiden tarjoamiseen. Tämä on voimassa myös

siinä tapauksessa, että sopimussuhde päättyy pysyvästi tai

tilapäisesti. Hyväksyn sen, että Toll Collect ottaa minuun yhteyttä

sähköpostitse, postitse tai puhelimitse.

44
Voit tämän lisäksi milloin tahansa syytä ilmoittamatta käyttää

vastustamisoikeuttasi ja muuttaa antamaasi suostumusilmoitusta

tulevaisuutta koskien tai peruuttaa sen kokonaan. Voit lähettää

vastustamisilmoituksesi joko postitse, sähköpostilla tai faksilla.

Lisätietoja tietosuojasta löydät osoitteesta www.toll-

collect.de/de/toll_collect/Datenschutz.html.

45
Hyväksyn toiminimen Toll Collect GmbH yleiset sopimusehdot.

Yleiset sopimusehdot ovat esillä Internet-osoitteessa www.toll-

collect.de/go/agb tai ne voi tilata Toll Collect GmbH:lta (Soitot

Saksan sisältä: 0800 222 2628**, Soitot muista maista: 00800 0 222

2628**).

** ilman maksua, matkapuhelinsoiton hinnat voivat vaihdella

46
Paikka, päiväys

47
Allekirjoitus, mahd. yrityksen leima

48
Lähetä valtuutetun henkilön allekirjoituksella ja yrityksen leimalla

varustettu lomake sähköpostitse osoitteeseen service@toll-

collect.de tai postitse osoitteeseen Toll Collect GmbH, Customer

Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Saksa tai faksaa se numeroon

+49 180 1 222628 (hinnat Saksassa: lankapuhelun hinta 3,9 snt/min;

matkapuhelinhinnat enintään 42 snt/min).

99
* Pakollinen kenttä
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