Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

S

Vänligen fyll i den tyska blanketten.

1

Användarregistrering

2

Var vänlig fyll i denna blankett fullständigt med din dator. Om du
inte har tillgång till en dator: Var vänlig texta med tydliga bokstäver.
Sätt kryss i tillämpliga fält. Obligatoriska fält är markerade med *.
Endast vid första registrering av ditt företag!
Kunduppgifter
Företag (med rättslig form) eller namn
Registerdomstol, handelsregisternummer
Skattenummer
För EU-medlemmar:
Momsregistreringsnummer
För icke-EU-medlemmar:
Momsnummer
Landskod
Firmaadress
Gatuadress
Postfack
Postnummer
Ort
Land
Telefon
(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)
Fax
(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)
e-post fakturering
Informationsutskick
Jag ger mitt tillstånd till att Toll Collect GmbH skickar information till
fakturerings-e-postadressen.
Ja
Nej
Kontaktperson
(namn, förnamn)
E-post
Toll Collect kommunicerar okrypterat med den e-postbox som
kunden anger.
Tjänster
Avgiftsspecifikation
Hur vill du ha avgiftsspecifikationen? (Välj endast ett alternativ)
I kundportalen
Per post
Specifikation för enstaka körningar
Hur vill du ha specifikationen för enstaka körningar? (Välj endast ett
alternativ)
Specifikationen för enstaka körningar kan inte skickas per post när
avgiftsspecifikationen tillhandahålls i kundportalen.
Så snart som du har registrerats kan du börja använda Toll Collects
kundportal.
**** Om du aktiverar ditt webbkonto i kundportalen kan du öppna
avgiftsspecifikationen samt specifikationen för enstaka körningar.
Toll Collect GmbH skickar ett meddelande till din fakturerings-epostadress när det finns avgiftsspecifikationer eller specifikationer
för enstaka körningar i kundportalen.
Betalningssätt
Var vänlig välj ett betalningssät:
Tillgodohavandekonto
För bokning i avgiftssystemet måste ditt tillgodokonto ha tillräcklig
täckning.
Autogiro tillgodoservice
Du kan även använda autogirot tillgodoservice.
För information, se www.toll-collect.de/direct-debit.
När vi har fått din användarregistrering skickar vi de redan ifyllda
blanketterna.
Betalningsmedel med betalningsgaranti, t.ex. kreditkort
Var vänlig och använd blankett ”Betalningsmedel med
betalningsgaranti” för önskat kreditkort och skicka den tillsammans
med blankett ”Användarregistrering” till Toll Collect.
Tankkort
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Var vänlig och använd blankett ”Betalningsmedel tankkort” för
önskat tankkort och skicka den tillsammans med blankett
”Användarregistrering” till Toll Collect.
Tills det önskade betalningssättet inrättats registreras du för
betalningssättet avräkning av tillgodohavande oberoende på vad du
valt.
Därigenom går en registrering av dina fordon samt inmonteringen av
en OBU snabbare.
Jag försäkrar att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.
De uppgifter du lämnar till Toll Collect GmbH kommer att sparas,
bearbetas och användas med ett enda syfte, vilket är att
implementera detta avtal.
Jag accepterar de allmänna affärsvillkoren från Toll Collect GmbH
(AGB). De allmänna affärsvillkoren kan hämtas från Internet www.tollcollect.de/agb eller rekvireras direkt från Toll Collect GmbH (Samtal
från Tyskland: 00800 222 2628**, samtal från utlandet: 00800 0 222
2628**).
Ort, datum
Underskrift och ev firmastämpel
Var vänlig skicka blanketten med rättsgiltig underskrift och
firmastämpel till följande adress: Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Tyskland eller faxa den till
+49 180 1 222628 ***.
** kostnadsfritt, pris mobilnät kan variera
*** I Tyskland:
Pris fast nät 3,9 cent/min;
Pris mobilnät maximalt 42 cent/min
* Obligatoriska fält
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