Gwida ta’ kif timla
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Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.
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Reġistrazzjoni tal-utent

2

Jekk jogħġbok imla din il-formula fuq il-kompjuter. Jekk m'għandekx
aċċess għal kompjuter, jekk jogħġbok ikteb b'ittri majuskoli li jidhru
b'mod ċar. Imla kull kaxxa applikabbli. Inti għandek timla l-kaxex
kollha mmarkati b'asteriks (*).
Sabiex jintuża biss f’każ li kumpanija qed tirreġistra għall-ewwel
darta
Data tal-klijent
Kumpanija (flimkien mal-forma legali) jew isem
Post ta’ Reġistrazzjoni, Numru ta’ Reġistrazzjoni
Referenza tal-VAT
Għal pajjiżi membri tal-UE:
Numru ta' reġistrazzjoni tal-VAT
Għal pajjiżi mhux membri tal-UE:
In-Numru tat-Taxxa tal-Valur Miżjud
Kodiċi tal-pajjiż
Indirizz tal-kumpanija
Numru tal-bini, it-triq
Kaxxa postali
Kodiċi Postali
Lokalità
Pajjiż
Telefown
(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)
Faks
(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)
Indirizz elettroniku għal fatturi
Biex tintbagħat informazzjoni
Jiena nawtorizza lil Toll Collect GmbH biex jibagħtu informazzjoni lillindirizz tal-email tal-fattura.
Iva
Le
Ikkuntattja
(kunjom, isem)
Indirizz elettroniku
Ġeneralment Toll Collect tikkomunika mal-inbox tal-e-mails indikata
mill-klijent b’mod mhux kriptat.
Servizzi
Rendikont tan-Nol
Kif tixtieq li tirċievi r-rendikont? (Jekk jogħġbok agħmel għażla waħda
biss)
Fil-portal tal-klijenti
bil-posta
Lista ta’ vjaġġi elenkati
Kif tixtieq li tirċievi il-lista ta' vjaġġi elenkati? (Jekk jogħġbok agħmel
għażla waħda biss)
Il-lista ta' vjaġġi elenkati ma tistax tintbagħat bil-posta jekk iddikjarazzjoni dwar in-nol tkun provduta fil-portal tal-klijenti.
Ladarba tkun irreġistrajt, inti tingħata l-possibbiltà li tuża l-portal talklijenti ta’ Toll Collect.
**** Jekk jogħġbok attiva il-Web-Account tiegħek fil-portal tal-klijenti
sabiex tkun tista' taċċessa d-dikjarazzjoni dwar in-nol u l-lista ta'
vjaġġi elenkati. Toll Collect GmbH tibgħatilkom messaġġ fuq l-indirizz
tal-email tal-kont tagħkom ladarba d-dikjarazzjonijiet dwar in-nol
jew il-listi ta' vjaġġi elenkati jkunu pprovduti fil-portal tal-klijenti.
Mod ta’ ħlas
Agħżel il-metodu ta’ pagament:
Ħlas b’kont ta’ kreditu
Tista’ tidħol fis-sistema tan-nol kemm-il darba jkollok biżżejjed flus
fil-kont ta’ kreditu tiegħek.
Servizz imħallas minn qabel b'debitu dirett
Tista' wkoll tuża s-servizz imħallas minn qabel ta' debitu dirett.
Dettalji jinsabu f'www.toll-collect.de/direct-debit.
Aħna nibagħtulek il-formoli diġà mimlijin wara li nirċievu rreġistrazzjoni tal-utent tiegħek.
Metodu ta' ħlas b'garanzija ta' pagament, eż karta ta' kreditu
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Biex tagħżel il-karta ta’ kreditu li tixtieq, jekk jogħġbok uża l-formola
“Metodu ta’ ħlas b’garanzija ta’ pagament” u ibgħatha għand Toll
Collect flimkien ma’ din il-formola “Reġistrazzjoni tal-utent”.
Kard tal-karburant
Biex tagħżel il-kard tal-karburant li tixtieq, jekk jogħġbok uża lformola “Metodu ta’ ħlas Kard tal-karburant” u ibgħatha għand Toll
Collect flimkien ma’ din il-formola “Reġistrazzjoni tal-utent”.
Minkejja l-metodu ta' ħlas li int għażilt, inti ser tkun reġistrat sabiex
tħallas b'kont ta' kreditu sakemm il-metodu ta' ħlas magħżul ikun
stabbilit.
Dan ser jippermettilek tirreġistra l-vetturi tiegħek u jkollok OBUs
installati.
B’dan qed nikkonferma li jien ipprovdejt tagħrif preċiż u sħiħ.
Toll Collect GmbH se taħżen, tipproċessa u tuża d-data tiegħek
esklużivament għal skopijiet marbuta mal-kuntratt.
Jiena naċċetta l-Patti u l-Kundizzjonijiet Ġenerali Standard ta’ Toll
Collect GmbH. Il-Patti u l-Kundizzjonijiet Ġenerali Standard huma
disponibbli fuq l-internet f’ www.toll-collect.de/agb jew jistgħu
jinkisbu minn Toll Collect GmbH (Sejħiet minn ġewwa lĠermanja:0800 222 2628**. Sejħiet minn barra l-Ġermanja: 00800 0
222 2628**).
Lokalià, data
Firma, timbru tal-kumpanija
Jekk jogħġbok iffirma fuq il-formula b’firma awtorizzata u b’timbru
tal-kumpanija u ibgħata lil: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29 ,10833 Berlin, Il-Germanja jew iffaksja lil:
+49 180 1 222628 ***.
** sejħa mingħajr ħlas, rati għal telefonija ċellulari jistgħu jvarjaw
*** Fil-Ġermanja:
Kull sejħa tiswa € 0.039 kull minuta min-netwerk ta’ linji fissi;
Ir-rata massima tal-linja ċellulari hi ta' € 0.42 kull minuta
* Spazju meħtieġ
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