
S

Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Vänligen fyll i den tyska blanketten.

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

På uppdrag av

1
Användarregistrering

2
Fyll i det här formuläret fullständigt. Om du inte har tillgång till en

dator, surfplatta eller smartphone: Var vänlig texta med tydliga

bokstäver. Obligatoriska fält är märkta med *.

3
Endast vid första registrering av ditt företag!

4
Kunduppgifter

5
Företag (med rättslig form) eller namn

6
Registerdomstol, handelsregisternummer

7
Skattenummer

8
För EU-medlemmar:

9
Momsregistreringsnummer

10
För icke-EU-medlemmar:

11
Momsnummer

12
Landskod

13
Firmaadress

14
Gatuadress

15
Postfack

16
Postnummer

17
Ort

18
Land

19
Telefon

(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)

20
Fax

(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)

21
e-post fakturering

22
Kontaktperson

23
(namn, förnamn)

24
E-post

25
Toll Collect kommunicerar okrypterat med den e-postbox som

kunden anger.

26
Tjänster

27
Avgiftsspecifikation

Hur vill du ha avgiftsspecifikationen? (Välj endast ett alternativ)

28
I kundportalen

29
Per post

30
Specifikation för enstaka körningar

Hur vill du ha specifikationen för enstaka körningar? (Välj endast ett

alternativ)

31
Specifikationen för enstaka körningar kan inte skickas per post när

avgiftsspecifikationen tillhandahålls i kundportalen.

32
Så snart som du har registrerats kan du börja använda Toll Collects

kundportal.

33
*** Aktivera ditt webbkonto för kundportalen på Toll Collect-

webbplatsen så att du kan hämta avgiftsspecifikationen och

specifikationen för enstaka körningar.

Toll Collect skickar ett meddelande till din fakturerings-e-postadress

så snart som avgiftsspecifikationer eller specifikationer för enstaka

körningar tillhandahålls i kundportalen.

34
Betalningssätt

35
Var vänlig välj ett betalningssät:

36
Toll Collect-autogiro

Du kan endast ansöka om autogiro i Toll Collects kundportal.

37
Tillgodohavandekonto

För bokning i avgiftssystemet måste ditt tillgodokonto ha tillräcklig

täckning.

38
Kreditkort

För att välja önskat kreditkort, använd formuläret ”Betalningssätt

kreditkort” och skicka det till Toll Collect tillsammans med detta

fomulär ”Användarregistrering”.

39
Tankkort

Var vänlig och använd blankett ”Betalningsmedel tankkort” för

önskat tankkort och skicka den tillsammans med blankett

”Användarregistrering” till Toll Collect.

40
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.

41
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.

42
Förklaring om samtycke

De personuppgifter som du har angett för föreliggande avtal, framför

allt namn, adress, telefonnummer och e-postadress, används

uteslutande i syfte att fullfölja avtalet.

All övrig användning av dina personuppgifter och insamling av

ytterligare information sker endast om du har lämnat ditt samtycke

till detta.

Om du samtycker till användningen och behandlingen av dina

uppgifter i ovanstående syften kryssar du för detta nedtill. Samtycket

är frivilligt.

43
Jag samtycker till att Toll Collect använder mina personuppgifter för

kundenkäter, bedömning av tillfredsställelse med tjänster,

förbättring av tjänster och erbjudanden om nya tjänster och

produkter. Detta gäller även om avtalsförhållandet avbryts

permanent eller tillfälligt. Jag samtycker till att kontaktas av Toll

Collect via e-post, brev och telefon.

44
Du kan när som helst och utan att uppge några skäl utöva din rätt att

invända mot användningen och därmed ändra eller fullständigt

återkalla din förklaring om samtycke för framtiden. Återkallelsen kan

skickas via brev, e-post eller fax.

Mer information om vår sekretesspolicy finns på https://www.toll-

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

45
Jag accepterar de allmänna affärsvillkoren från Toll Collect GmbH

(AGB). De allmänna affärsvillkoren kan hämtas från Internet www.toll-

collect.de/go/agb eller rekvireras direkt från Toll Collect GmbH

(Samtal från Tyskland: 00800 222 2628**, samtal från utlandet: 00800

0 222 2628**).

** kostnadsfritt, pris mobilnät kan variera

46
Ort, datum

47
Underskrift och ev firmastämpel

48
Var vänlig skicka formuläret med rättsgiltig underskrift och

firmastämpel via e-post till service@toll-collect.de eller via post till

Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,

Tyskland eller faxa det till +49 180 1 222628 (kostnad inom Tyskland:

fast nät 3,9 cent/min; mobilnät högst 42 cent/min).

99
* Obligatoriska fält
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