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Comhlánaigh an fhoirm Ghearmáinise le do thoil. Go raibh maith

agat!
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Arna choimisiúnú ag

1
Clárú úsáideora

2
Líon an fhoirm seo ina hiomláine le do thoil. Mura bhfuil ríomhaire,

taibléad nó fón cliste ar fáil duit, scríobh go soiléir soléite i

mbloclitreacha. Tá na réimsí riachtanacha marcáilte le *.

3
Ní bhaineann sé seo ach le céadchlárú do ghnóthais!

4
Sonraí an chustaiméara

5
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) nó ainm

6
Áit a cláraíodh, uimhir ar an gclár tráchtála

7
Uimhir cánach

8
Do bhallstáit an AE:

9
Cláruimhir CBL

10
Do bhallstáit nach cuid den AE iad:

11
Uimhir um cháin bhreisluacha

12
Cód idirnáisiúnta

13
Seoladh cuideachta

14
Uimhir, Sráid

15
Bosca postoifige

16
Cód poist

17
Cathair

18
Tír

19
Guthán

(cód idirnáisiúnta agus ceantair)

20
Facs

(cód idirnáisiúnta agus ceantair)

21
Ríomhphost sonraisc

22
thar ceann na cuideachta

23
(sloinne, céadainm)

24
Ríomhphost

25
I bprionsabal, déaneann Toll Collect cumarsáid gan criptiú leis an

mbosca ríomhphoist a shonraíonn an custaiméir.

26
Seirbhísí

27
Ráiteas cuntais dola

Conas is mian leat an ráiteas cuntais a fháil? (ná déan ach rogha

amháin)

28
I dTairseach Custaiméirí

29
le post

30
Liosta mionsonraithe turas

Conas is mian leat an liosta mionsonraithe turas a fháil? (ná déan

ach rogha amháin)

31
Ní féidir liosta mionsonraithe turas a chur le post, má bhíonn an

ráiteas cuntais dola ar fáil i dTairseach Custaiméirí.

32
A luaithe agus atá tú cláraithe is féidir leat tairseach custaiméara

Toll Collect a úsáid.

33
*** Gníomhaigh do chuntas gréasáin le haghaidh Thairseach

Custaiméirí ar shuíomh gréasáin Toll Collect le go mbeidh tú in ann

rochtain a fháil ar an ráiteas cuntais dola agus ar an liosta

mionsonraithe turas.

Seolann Toll Collect teachtaireacht chugat chuig do sheoladh r-

phoist sonraisc a luaithe a chuirtear ráitis cuntais dola nó liosta

mionsonraithe turas ar fáil i dTairseach Custaiméirí.

34
Modh íocaíochta

35
Roghnaigh modh íocaíochta le do thoil:

36
Dochair dhírigh Toll Collect

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcóras ordaithe dírdhochair

arna chur ar fáil ag Toll Collect ach i dTairseach Custaiméirí Toll

Collect.

37
Cuntas creidmheasa

Ní féidir áirithint a dhéanamh sa chóras dola mura bhfuil dóthain

airgid sa chuntas creidmheasa.

38
Cárta creidmheasa

Úsáid an fhoirm “Modh íocaíochta cárta creidmheasa” le do thoil

chun an cárta creidmheasa a theastaíonn uait a roghnú agus í a

sheoladh chuig Toll Collect mar aon leis an bhfoirm “Clárú

úsáideora” seo.

39
Cárta breosla

Bain úsáid as an bhfoirm "Modh íocaíochta cárta breosla" chun an

cárta breosla roghnaithe a úsáid agus seol chuig Toll Collect í i

dteannta na foirme seo "Clárú Úsáideora".

40
Go dtí go ndéanfar socrú maidir leis an modh íocaíochta roghnaithe,

clárófar thú do chuntas creidmheasa, ar leithleach ón modh

íocaíochta atá roghnaithe agat.

Cuirfidh sé seo ar do chumas d'fheithicil a chlárú agus OBU a

shuiteáil níos tapa.

41
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus

iomlán.

Ní dhéanfaidh Toll Collect GmbH ach na sonraí a stóráil, a phróiseáil

agus a úsáid agus an conradh á chur chun feidhme.

42
Dearbhú tola

Ní úsáidtear na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú don shocrú

conartha, go háirithe d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin agus

do r-phost, ach amháin chun an socrú conartha a chur i bhfeidhm.

Ní bhainfear aon úsáid bhreise as do chuid sonraí pearsanta agus ní

bhaileofar faisnéise breise mura bhfuil do thoiliú tugtha agat.

Má thoilíonn tú go mbainfear úsáid as do chuid sonraí agus go

ndéanfar iad a phróiseáil chun na gcríoch atá liostaithe thíos, cuir tic

leis seo thíos. Tugtar toiliú ar bhonn deonach.

43
Tugaim toiliú do Toll Collect mo chuid sonraí pearsanta a úsáid chun

suirbhéanna custaiméirí a dhéanamh, chun measúnú a dhéanamh ar

cé chomh sásta is atáthar leis na seirbhísí, chun seirbhísí a fheabhsú

agus chun seirbhísí nó táirgí nua a thairiscint. Tá feidhm leis seo

freisin i gcás go gcuirfear deireadh leis an socrú conartha go buan nó

go sealadach. Tugaim toiliú do Toll Collect dul i dteagmháil liom trí r-

phost, post nó teileafón.

44
Chomh maith leis sin, is féidir leat, tráth ar bith agus gan aon chúis a

thabhairt, leas a bhaint as do cheart agóide agus an dearbhú tola

seo a athrú le héifeacht ionchasach nó é a chur go hiomlán ar ceal.

Féadfaidh tú é sin a dhéanamh tríd an bpost, trí r-phost nó trí fhacs.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi chosaint sonraí a fháil ag www.toll-

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

45
Glacaim le téarmaí agus le coinníollacha Toll Collect GmbH. Tá

téarmaí agus coinníollacha Toll Collect GmbH le fáil ar an idirlíon ag

www.toll-collect.de/go/agb nó ó lárionad glaonna Toll Collect (Sa

Ghearmáin, cuir glaoch ar: 0800 222 2628**, ó thar lear, cuir glaoch ar:

00800 0 222 2628**).

** saor in aisce, d'fhéadfadh costais fóin phóca a bheith le híoc

46
Áit, Dáta

47
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí

48
Seol an fhoirm, le do thoil, agus í sínithe go dlisteanach bailí agus

stampa cuideachta uirthi, trí r-phost chuig service@toll-collect.de nó

tríd an bpost chuig Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11

03 29, 10833 Berlin, Germany nó trí fhacs chuig uimh.: + 49 180 1

222628 (costais laistigh den Ghearmáin: praghas líne talún 3.9

cent/nóim; praghas fón póca: 42 cent/nóim ar a mhéad).

99
* Réimse éigeantach
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