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Gwida ta’ kif timla

Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.

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

B’ordni ta’

1
Reġistrazzjoni tal-utent

2
Jekk jogħġbok imla din il-formola kompletament. Jekk ma għandekx

kompjuter, tablet jew smartphone, jekk jogħġbok ikteb b'mod

leġġibbli b'ittri kbar. L-entrati meħtieġa huma mmarkati bis-simbolu

*.

3
Sabiex jintuża biss f’każ li kumpanija qed tirreġistra għall-ewwel

darta

4
Data tal-klijent

5
Kumpanija (flimkien mal-forma legali) jew isem

6
Post ta’ Reġistrazzjoni, Numru ta’ Reġistrazzjoni

7
Referenza tal-VAT

8
Għal pajjiżi membri tal-UE:

9
Numru ta' reġistrazzjoni tal-VAT

10
Għal pajjiżi mhux membri tal-UE:

11
In-Numru tat-Taxxa tal-Valur Miżjud

12
Kodiċi tal-pajjiż

13
Indirizz tal-kumpanija

14
Numru tal-bini, it-triq

15
Kaxxa postali

16
Kodiċi Postali

17
Lokalità

18
Pajjiż

19
Telefown

(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)

20
Faks

(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)

21
Indirizz elettroniku għal fatturi

22
Ikkuntattja

23
(kunjom, isem)

24
Indirizz elettroniku

25
Ġeneralment Toll Collect tikkomunika mal-inbox tal-e-mails indikata

mill-klijent b’mod mhux kriptat.

26
Servizzi

27
Rendikont tan-Nol

Kif tixtieq li tirċievi r-rendikont? (Jekk jogħġbok agħmel għażla waħda

biss)

28
Fil-portal tal-klijenti

29
bil-posta

30
Lista ta’ vjaġġi elenkati

Kif tixtieq li tirċievi il-lista ta' vjaġġi elenkati? (Jekk jogħġbok agħmel

għażla waħda biss)

31
Il-lista ta' vjaġġi elenkati ma tistax tintbagħat bil-posta jekk id-

dikjarazzjoni dwar in-nol tkun provduta fil-portal tal-klijenti.

32
Ladarba tkun irreġistrajt, inti tingħata l-possibbiltà li tuża l-portal tal-

klijenti ta’ Toll Collect.

33
*** Jekk jogħġbok attiva l-kont tal-web tiegħek għall-Portal tal-

klijenti fuq is-sit web ta' Toll Collect sabiex tkun tista' taċċessa r-

Rendikont tan-Nol u l-lista ta' vjaġġi elenkati.

Toll Collect tibgħatlek messaġġ fuq l-indirizz tal-fattura elettroniku

tiegħek hekk kif ir-Rendikont tan-Nol jew il-lista ta' vjaġġi elenkati

jsiru disponibbli fil-Portal tal-klijenti.

34
Mod ta’ ħlas

35
Agħżel il-metodu ta’ pagament:

36
Debitu dirett ta' Toll Collect

Tista' tapplika biss għall-proċedura ta' debitu dirett offruta minn Toll

Collect fil-Portal tal-klijenti ta' Toll Collect.

37
Ħlas b’kont ta’ kreditu

Tista’ tidħol fis-sistema tan-nol kemm-il darba jkollok biżżejjed flus

fil-kont ta’ kreditu tiegħek.

38
Kard ta' kreditu

Jekk jogħġbok uża l-formola "Mod ta' ħlas bil-kard ta' kreditu" biex

tagħżel il-kard ta' kreditu li trid u ibgħatha lil Toll Collect flimkien

ma' din il-formola "Reġistrazzjoni tal-utent".

39
Kard tal-karburant

Biex tagħżel il-kard tal-karburant li tixtieq, jekk jogħġbok uża l-

formola “Metodu ta’ ħlas Kard tal-karburant” u ibgħatha għand Toll

Collect flimkien ma’ din il-formola “Reġistrazzjoni tal-utent”.

40
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.

41
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.

42
Dikjarazzjoni tal-kunsens

Id-data personali li tipprovdi għar-relazzjoni kuntrattwali, b'mod

partikolari ismek, l-indirizz, in-numru tat-telefown, l-e-mail, jintużaw

biss għall-iskop li tiġi eżegwita r-relazzjoni kuntrattwali.

Kwalunkwe użu ulterjuri tad-data personali tiegħek u l-ġbir ta'

informazzjoni addizzjonali se jseħħu biss jekk tkun tajt il-kunsens

tiegħek.

Jekk taqbel mal-użu u l-ipproċessar tad-data tiegħek għall-iskopijiet

l-oħra elenkati hawn taħt, jekk jogħġbok immarka dan hawn taħt. Il-

kunsens huwa volontarju.

43
Naqbel li Toll Collect tista' tuża d-data personali tiegħi għal stħarriġ

tal-klijenti, biex tevalwa s-sodisfazzjon bis-servizzi, biex ittejjeb is-

servizzi u biex toffri servizzi jew prodotti ġodda. Dan japplika wkoll fil-

każ li r-relazzjoni kuntrattwali tintemm b’mod permanenti jew

temporanju. Jiena naċċetta li Toll Collect tikkuntattjani bl-email, bil-

posta u bit-telefown.

44
Inti tista’ fi kwalunkwe ħin toġġezzjona bla ma tagħti ebda raġuni u

tbiddel jew kompletament tirrifjuta d-dekjarazzjoni ta’ kunsens li

tkun tajt. Tista' tissottometti r-revoka jew bil-posta, bl-email jew bil-

fax.

Aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data tinstab fuq www.toll-

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

45
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/go/agb jew jistgħu

jinkisbu minn Toll Collect GmbH (Sejħiet minn ġewwa l-

Ġermanja:0800 222 2628**. Sejħiet minn barra l-Ġermanja: 00800 0

222 2628**).

** sejħa mingħajr ħlas, rati għal telefonija ċellulari jistgħu jvarjaw

46
Lokalià, data

47
Firma, timbru tal-kumpanija

48
Jekk jogħġbok ibgħat il-formola b'firma legalment valida u timbru tal-

kumpanija b'email lil service@toll-collect.de jew bil-posta lil Toll

Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, il-

Ġermanja jew ibgħatha b'faks fuq in-numru: +49 180 1 222628 (Spejjeż

applikabbli fil-Ġermanja: Prezz ta' linja fissa 3.9 ct/min; Prezzijiet tal-

mowbajl massimi 42 ct/min).
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* Spazju meħtieġ
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