Pagalba pildant formuliarą
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Prašom pildyti formuliarą tik vokiečių kalba. Ačiū.
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Naudotojo įregistravimas

2

Prašome pilnai užpildyti šį formuliarą. Jei negalite pasinaudoti
kompiuteriu, prašome rašyti aiškiai ir spausdintinėmis raidėmis.
Tinkamus atsakymus pažymėkite kryžiuku. Privalomi užpildyti
laukeliai pažymėti žvaigždute *.
Tik Jūsų įmonės pirmajai registracijai!
Klientų duomenys
Įmonė (teisinis statusas) arba privatus asmuo
Registrą tvarkantis teismas, prekybos registro Nr.
Mokesčių numeris
ES-narėms:
Apyvartos mokesčio identifikacinis numeris
Ne ES-narėms:
Apyvartos mokesčio Nr.
Šalies kodas
Firmos adresas
Gatvė, namo numeris
Abonentinė pašto dėžė
Pašto indeksas
Vieta
Valstybė
Telefono Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
Telefakso Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
El. pašto adresas atsiskaitymams
Informacijos persiuntimas
Sutinku, kad „Toll Collect GmbH“ siųstų man informaciją elektroniniu
atsiskaitymo adresu.
Taip
Ne
Kontaktinis asmuo
(pavardė, vardas)
El. Paštas
Paslaugos
Prisijungimas internetu
Prašau pažymėkite kryžiuku, jeigu nenorite, kad butu aktyvuota
galimybe registruotis internetu.
Mokesčių už naudojimąsi keliais išklotinė
Kaip norėtumėte gauti už naudojimąsi keliais suvestinę? (Prašome
pasirinkti tik vieną variantą)
Klientų portale
paštu
Atskirų reisų išklotinė
Kaip norėtumėte gauti atskirų reisų suvestinę? (Prašome pasirinkti
tik vieną variantą)
Atskirų reisų išklotinės negalima siųsti paštu, jei mokesčių už
naudojimąsi keliais išklotinė pateikta klientų portale.
Kai tik būsite įregistruotas, galėsite naudotis „Toll Collect“ klientų
portalu.
**** Prašome suaktyvinti savo žiniatinklio paskyrą klientų portale,
kad galėtumėte atsisiųsti mokesčių už naudojimąsi keliais išklotinę ir
atskirų reisų išklotinę. „Toll Collect GmbH“ atsiųs Jums žinutę Jūsų
atsiskaitymo elektroninio pašto adresu, kai tik mokesčių už
naudojimąsi keliais išklotinės arba atskirų reisų išklotinė bus
pateiktos klientų portale.
Atsiskaitymo būdas
Pasirinkite vieną atsiskaitymo būdą:
Mokėjimo priemonė su mokėjimo garantija, pvz., kreditinė kortelė
Norimos kreditinės kortelės pasirinkimui naudokite formuliarą
„Mokėjimo priemonė su mokėjimo garantija“ ir siųskite jį su šiuo
formuliaru „Naudotojo įregistravimas“ „Toll Collect“.
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Nuskaitymas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos
Prie kelių naudotojo mokesčio sistemos galite prisijungti tik tada, kai
savo naudotojo sąskaitoje turite pakankamą sumą pinigų.
Jūs taip pat galite naudotis tiesioginiu nuskaitymu nuo kreditinio
likučio.
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Informaciją rasite internete adresu www.toll-collect.de/direct-debit.
Gavę Jūsų formuliarą „Naudotojo įregistravimas“, siunčiame Jums jau
užpildytus formuliarus.
Degalų pylimo kortelė
Norimos degalų pylimo kortelės pasirinkimui naudokite formuliarą
„Mokėjimo būdas degalų pylimo kortele“ ir siųskite jį su šiuo
formuliaru „Naudotojo įregistravimas“ „Toll Collect“.
Kol bus paruoštas pasirinktas mokėjimo būdas, Jūs užregistruojamas
vykdyti mokėjimus iš išankstinio mokėjimo sąskaitos.
Tokiu būdu Jūs galite greičiau užregistruoti savo transporto
priemones ir sumontuoti OBU.
Užtikrinu, kad visi duomenys pilni ir teisingi.
Toll Collect GmbH saugos, apdoros ir naudosis Jūsų duomenimis
sutarties sudarymo tikslais.
Sutinku su Toll Collect GmbH Bendrosiomis verslo sąlygomis (AGB).
Šias sąlygas (AGB) galima rasti internete adresu www.tollcollect.de/agb, taip pat jas galima užsisakyti iš Toll Collect GmbH
(Skambučiai iš Vokietijos: 0800 222 2628**, skambučiai iš užsienio:
008000 222 2628**).
Vieta, data
Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas
Prašome atsiųsti šį formuliarą, užantspauduotą ir pasirašytą įgalioto
asmens, šiuo adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach
11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland arba atsiųsti faksu Nr.:
+49 180 1 222628 ***´.
** nemokami, mobilioji ryšio kainos gali skirtis
*** Vokietijoje:
Kaina, skambinant iš fiksuoto ryšio telefono, 3,9 ct už minutę;
skambinant iš mobiliojo ryšio telefono - maksimaliai 42 ct už minutę
* Privalomas laukelis
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