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Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!

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

Pasūtītājs ir

1
Lietotāja reģistrācija

2
Šo veidlapu lūdzam aizpildīt pilnībā. Ja Jums nav pieejams dators,

planšetdators vai viedtālrunis, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem,

drukātiem burtiem. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *.

3
Paredzēts tikai Jūsu uzņēmuma pirmreizējai reģistrācijai!

4
Klienta dati

5
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds

6
Reģistrācijas iestāde, komercreģistra numurs

7
Nodokļu maksātāja numurs

8
Lietotājiem no ES dalībvalstīm:

9
Apgrozījuma nodokļa maksātāja identifikācijas numurs

10
Ja lietotājs nav no ES dalībvalstīm:

11
PVN reģistrācijas numurs

12
Valsts kods

13
Uzņēmuma adrese

14
Iela, Nr.

15
Pasta kastīte

16
Pasta indekss

17
Pilsēta

18
Valsts

19
Tālrunis

(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)

20
Fakss

(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)

21
Norēķinu e-pasta adrese

22
Kontaktpersona

23
(uzvārds, vārds)

24
E-pasts

25
Toll Collect nešifrē ziņojumus, kas tiek sūtīti uz klienta norādīto e-

pastu.

26
Pakalpojumi

27
Nodevas aprēķins

Kādā veidā Jūs vēlaties saņemt autoceļu nodevas aprēķinu? (lūdzam

atzīmēt tikai vienu variantu)

28
Klientu portālā

29
pa pastu

30
Atsevišķa brauciena apstiprinājums

Kādā veidā Jūs vēlaties saņemt atsevišķā brauciena apstiprinājumu?

(lūdzam atzīmēt tikai vienu variantu)

31
Atsevišķa brauciena apstiprinājumu nevar piegādāt pa pastu, ja

nodevas aprēķins ir sagatavots klientu portālā.

32
Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet piekļuvi Toll Collect klientu portālam.

33
*** Lūdzu, aktivizējiet savu klientu portāla tīmekļa kontu Toll Collect

vietnē, lai varētu apskatīt nodevas aprēķinu un atsevišķā brauciena

apstiprinājumu.

Toll Collect nosūtīs Jums ziņojumu uz Jūsu norēķinu e-pasta adresi,

tiklīdz klientu portālā būs pieejami nodevu aprēķini vai atsevišķo

braucienu apstiprinājumi.

34
Maksājuma veids

35
Lūdzam izvēlēties maksājuma veidu:

36
„Toll Collect” tiešais debets

Pieteikties Toll Collect piedāvātajai tiešā debeta maksājuma metodei

varat tikai Toll Collect klientu portālā.

37
Maksājums no norēķinu konta

Ceļu nodevas iekasēšanas sistēmā Jūs varat rezervēt braucienu tikai

tad, ja Jūsu iemaksu kontā ir pietiekams segums.

38
Kredītkarte

Lai izvēlētos vajadzīgo kredītkarti, lūdzam izmantot veidlapu

“Maksājuma veids - kredītkarte" un kopā ar šo "Lietotāja

reģistrācijas" veidlapu nosūtīt to Toll Collect.

39
Uzpildes karte

Vēlamās degvielas uzpildes kartes iestatīšanai, lūdzu, izmantojiet

veidlapu „Apmaksas līdzeklis degvielas - uzpildes karte” un to kopā

ar šo veidlapu „Lietotāja reģistrācija” nosūtiet Toll Collect.

40
Līdz izvēlētā apmaksas veida noformēšanai Jūs neatkarīgi no veiktās

izvēles tiksiet reģistrēts apmaksas veidam apmaksai no iemaksu

konta.

Tādējādi Jūs savus transporta līdzekļus varēsiet ātrāk reģistrēt un

iebūvēt tajos OBU.

41
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.

Toll Collect GmbH saglabās, apstrādās un izmantos Jūsu sniegtos

datus tikai līguma izpildes nolūkā.

42
Piekrišanas apliecinājums

Personas dati, kurus Jūs sniedzat izrietošajām līgumattiecībām,

itīpaši jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts, tiek izmantoti

vienīgi līgumattiecību izveidei.

Jūsu personas datu izmantošana un papildu informācijas iegūšana

ārpus šiem mērķiem notiek tikai tad, ja esat sniedzis piekrišanu.

Ja piekrītat savu datu izmantošanai un apstrādei tālāk tekstā

minētajiem mērķiem, lūdzu, atzīmējiet zemāk. Piekrišana ir

brīvprātīga.

43
Es piekrītu, ka Toll Collect drīkst izmantot manus personas datus

klientu aptaujās, lai novērtētu apmierinātību ar sniegtajiem

pakalpojumiem, uzlabotu pakalpojumus, kā arī lai piedāvātu jaunus

pakalpojumus vai produktus. Tas attiecas arī uz gadījumu, ja

līgumattiecības tiek pārtrauktas pilnībā vai īslaicīgi. Es piekrītu, ka

Toll Collect ar mani sazinās ar e-pasta, pasta un tālruņa starpniecību.

44
Turklāt Jūs jebkurā laikā varat izmantot savas iebildumu tiesības,

nenorādot iemeslus, un mainīt vai pilnībā atsaukt sniegto

piekrišanas paziņojumu nākotnē. Savu atsaukumu varat iesniegt vai

pa pastu, e-pastu vai faksu.

Papildinformāciju par datu aizsardzību var atrast vietnē www.toll-

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

45
Es piekrītu Toll Collect GmbH Vispārējiem darbības noteikumiem

(AGB). Vispārējie darbības noteikumi ir pieejami internetā pēc

adreses www.toll-collect.de/go/agb vai tos var pasūtīt Toll Collect

GmbH (Tālruņa numurs zvaniem no Vācijas: 0800 222 26 28**, tālruņa

numurs zvaniem no ārzemēm: 00800 0 222 26 28**).

** bez maksas, mobilo sakaru tīklu tarifi var atšķirties

46
Vieta, datums

47
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs

48
Lūdzam nosūtīt šo veidlapu ar juridiski derīgu parakstu un

uzņēmuma zīmogu pa e-pastu uz adresi service@toll-collect.de vai

pa pastu uz adresi Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11

03 29, 10833 Berlin, Deutschland, vai pa faksu uz numuru: +49 180 1

222628 (izmaksas Vācijā: cena, zvanot no fiksētā tīkla – 3,9 centi/min.;

zvanot no mobilo sakaru tīkliem – ne vairāk kā 42 centi/min.).

99
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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