Doldurma yardımı
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Lütfen Almanca formu doldurunuz.
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Kullanıcı Kaydı

2
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Lütfen bu formu bilgisayarla eksiksiz doldurunuz. Eğer bilgisayar
kullanma imkanınız yoksa lütfen okunaklı şekilde matbaa harfleriyle
yazın. Lütfen ilgili haneleri işaretleyiniz. Zorunlu haneler * ile
işaretlenmiştir.
Şirketinizin sadece ilk kaydı için!
Müşteri bilgileri
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı
Kayıtlı oluduğu ticaret sicili, ticaret sicil numarası
Vergi numarası
AB üyeleri için:
Katma değer vergisi sicil numarası
AB üyesi olmayanlar için:
Katma değer vergisi numarası
Ülke kodu
Şirketin adresi
Cadde adı, bina no.
Posta kutusu
Posta kodu
Yerin adı
Ülke
Telefon
(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)
Telefaks
(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)
Faturanın gönderileceği e-posta adresi
Bilgi gönderme
Toll Collect GmbH şirketine, hesaplama e-posta adresine bilgi
göndermesine izni veriyorum.
Evet
Hayır
Muhatap
(soyadı, adı)
E-posta
Toll Collect, müşteri tarafından verilen e-posta adresi ile genel
olarak şifrelenmemiş biçimde iletişim kurar.
Hizmetler
Otoyol ücret listesi
Otoyol ücret listesini nasıl almak istersiniz? (Lütfen tek bir tercih
yapın)
Müşteri portalında
Postayla
Ayrıntılı yolculuk listesi
Ayrıntılı yolculuk listesini nasıl almak istersiniz? (Lütfen tek bir tercih
yapın)
Eğer otoyol ücret listesi, müşteri portalında hazırlanırsa ayrıntılı
yolculuk listesi posta ile gönderilemez.
Kayıt olduktan sonra Toll Collect Müşteri Portalı'nı kullanma
olanağına sahip olacaksınız.
**** Otoyol ücret listesine ve ayrıntılı yolculuk listesine ulaşmak için
lütfen müşteri portalında web hesabınızı etkinleştirin. Müşteri
portalında otoyol ücret listeleri veya ayrıntılı yolculuk listeleri
hazırlandıktan sonra Toll Collect GmbH Şirketi, faturanın
gönderileceği e-posta adresine bir mesaj gönderir.
Ödeme şekli
Lütfen bir ödeme şekli seçiniz:
hesaptan ödeme
Otoyol ücret sistemine sadece hesabınızda yeterli bakiye varsa giriş
yapabilirsiniz.
Hesaptan kesme yöntemi mevduat servisi
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Mevduat servisi hesaptan kesme yöntemini de kullanabilirsiniz.
Bilgileri www.toll-collect.de/direct-debit adresinde bulursunuz.
Daha önce doldurulmuş formları, kullanıcı kaydınızı aldıktan sonra
size göndereceğiz.
Ödeme garantili ödeme araçları, örneğin kredi kartı
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İstediğiniz kredi kartı seçimi için lütfen "Ödeme Aracı Kredi Kartı""
formunu kullanınız ve bu form ile birlikte "Kullanıcı kaydı"nı Toll
Collect'e gönderiniz.
Yakıt kartı
İstediğiniz yakıt kartı seçimi için lütfen "Ödeme Aracı Yakıt Kartı""
formunu kullanınız ve bu form ile birlikte "Kullanıcı kaydı"nı Toll
Collect'e gönderiniz.
Arzu edilen ödeme şekli düzenleninceye kadar seçiminizden bağımsız
olarak nakit hesabıyla hesaplaşma ödeme şekline kaydınız
yapılacaktır.
Bu sayede araçlarınızı daha çabuk kayıt ettirebilir ve OBU'ları monte
ettirebilirsiniz.
Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu temin ederim.
Toll Collect GmbH, verilerinizi yalnızca sözleşmenin uygulanması
amacıyla hafızaya alacak, işleyecek ve kullanacaktır.
Toll Collect GmbH şirketinin genel ticari şartlarını (AGB) kabul
ediyorum. AGB internette www.toll-collect.de/agb sitesinden
alınabilir veya Toll Collect GmbH şirketinden talep edilebilir
(Almanya dahilinden aramalar:0800 222 2628**, yurtdışından
aramalar: 00800 0 222 2628**).
Yer, Tarih
İmza ve gerekirse şirket kaşesi
Formu lütfen yetkili tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi vurulmuş
olarak şu adrese gönderiniz: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Almanya. Veya şu numaraya
fakslayınız:
+49 180 1 222628. ***
** ücretsiz, cep telefonu fiyatları farklı olabilir
*** Almanya dahilinde:
Sabit şebeke ücreti 3,9 ct/dakika
Cep telefonu ücretleri azami 42 ct/dakika
* Zorunlu hane
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