Ajuda para preencher
Por favor, não se esqueça de preencher o formulário em alemão.
Muito obrigado!

P

1

Inscrição do utilizador

2

Por favor, preencha este formulário na totalidade usando o
computador. Se não tiver um computador à disposição, escreva em
letra de imprensa bem legível. Por favor, assinale os respectivos
campos. Os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados
com *.
Apenas no caso da primeira inscrição da sua empresa!
Dados do cliente
Firma (com forma legal) ou nome
Tribunal de registo, número de registo comercial
Número de identificação fiscal
Para membros da UE:
Número de contribuinte
Para membros fora da UE:
Número de identificação de pessoa colectiva
Código do país
Endereço da firma
Rua, n.º
Apartado
Código postal
Localidade
País
Telefone
(por favor, indicar indicativos internacionais e nacionais)
Fax
(por favor, indicar indicativos internacionais e nacionais)
E-mail para facturação
Envio de informações
Por este meio, autorizo a Toll Collect GmbH a enviar informações
para o endereço de e-mail de faturação.
Sim
Não
Contacto
(apelido, nome próprio)
E-mail
A Toll Collect comunica com os clientes através do endereço de email fornecido principalmente de forma não encriptada.
Serviços
Lista das portagens
Como é que pretende obter a lista das portagens? (assinalar apenas
um campo)
No portal do cliente
por correio
Comprovativo das diversas viagens
Como é que pretende obter o comprovativo das diversas viagens?
(assinalar apenas um campo)
O comprovativo das diversas viagens não pode ser enviado por
correio, se a lista das portagens estiver disponível no portal do
cliente.
Assim que estiver registado, poderá utilizar o portal do cliente da
Toll Collect.
**** Ative a sua Web-Account no portal do cliente para poder
consultar a lista das portagens e o comprovativo das diversas
viagens. A Toll Collect GmbH envia-lhe uma mensagem para o seu
endereço de correio eletrónico, assim que as listas das portagens ou
os comprovativos das diversas viagens estiverem disponíveis.
Modo de pagamento
Por favor, escolha um modo de pagamento:
Depósito bancário
Apenas poderá fazer o registo no sistema de portagens com uma
cobertura suficiente da sua conta de depósito bancário.
Débito direto
Apenas pode solicitar o débito direto disponibilizado pela Toll
Collect através do portal do cliente Toll Collect.
Meio de pagamento com garantia de pagamento, p.ex. cartão de
crédito
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Para a seleção do cartão de crédito pretendido, por favor, utilize o
formulário "Meio de pagamento com garantia de pagamento" e envieo juntamente com este formulário "Inscrição do utilizador" à Toll
Collect.
Cartão de posto de gasolina
Para a seleção do cartão de posto de gasolina pretendido, por favor,
utilize o formulário "Meio de pagamento do cartão de posto de
gasolina" e envie-o juntamente com este formulário "Inscrição do
utilizador" à Toll Collect.
Até que seja configurado o modo de pagamento específico, será
registado no modo de pagamento através de conta de depósito
bancário.
Deste modo, poderá registar os seus veículos mais rapidamente e
permitir que se proceda à montagem das unidades de bordo (OBU).
Asseguro que todas as informações correspondem à verdade e estão
completas.
A Toll Collect GmbH irá armazenar, processar e utilizar os seus dados
exclusivamente para a gestão do contrato.
Declaração de consentimento
Os dados pessoais que faculta para a relação contratual,
nomeadamente o seu nome, a morada, o número de telefone e o email, utilizam-se exclusivamente para efeitos de concretização da
relação contratual.
Qualquer outra utilização dos seus dados pessoais e a recolha de
informações adicionais apenas será feita mediante o seu
consentimento.
Se concordar com a utilização e o processamento dos seus dados
para os outros fins identificados abaixo, queira assinalar abaixo. O
consentimento é voluntário.
Autorizo a Toll Collect a utilizar os meus dados pessoais para
inquéritos aos clientes para avaliar a satisfação com os serviços,
melhorar os serviços prestados, bem como para oferecer novos
serviços ou produtos. O mesmo se aplica no caso de o
relacionamento contratual terminar de forma permanente ou
temporária. Concordo em ser contactado pela Toll Collect por e-mail,
correio e por telefone.
Também pode exercer seu direito de contestação em qualquer
momento, sem apresentar fundamento, bem como alterar ou retirar
o consentimento dado, com efeitos futuros. Esta contestação pode
ser comunicada por correio, por e-mail ou por fax.
Para mais informações acerca da proteção de dados, consulte
www.toll-collect.de/de/toll_collect/Datenschutz.html.
Aceito as condições gerais de comercialização da Toll Collect GmbH.
As AGB (condições gerais de comercialização) podem ser obtidas na
Internet em www.toll-collect.de/agb ou também podem ser pedidas
à Toll Collect GmbH (Chamadas da Alemanha: 0800 222 2628**,
chamadas do estrangeiro: 00800 0 222 2628**).
Local, data
Assinatura e, event., carimbo da empresa
Por favor, envie o formulário com assinatura legal e carimbo da
empresa para o seguinte endereço: Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Alemanha ou por fax para o
n.º:
+49 180 1 222628 ***.
** gratuitas, os preços para as redes móveis podem ser diferentes
*** Na Alemanha:
preço a partir da rede fixa 0,039 €/min;
preço a partir da rede móvel, no máximo, 0,42€/min
* Campo de preenchimento obrigatório
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