Помощ при попълване

BG

Моля попълнете немския формуляр. Благодарим Ви!
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Отписване от регистрация на
товарни автомобили без бордови
уред за автомобил (OBU)

1
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(Също за товарни автомобили с вече демонтиран OBU)
Моля, попълнете изцяло този формуляр с компютър. Ако нямате
на разположение компютър, моля, пишете четливо с печатни
букви. Моля, отбележете с кръстче съответстващите данни.
Задължителните за попълване полета са обозначени със *.
Вие имате възможност да отпишете от регистрация товарен
автомобил без OBU по телефона. Моля, изберете за целта
телефонния номер (обаждания от Германия: 0800 222 2628**,
обаждания от чужбина: 008000 222 2628**) и пригответе Вашия
потребителски номер и Вашия Master-PIN. Като алтернативна
възможност можете да отпишете товарния автомобил от
регистрация също и с този формуляр по факс (+49 180 1 222 628
***).
Този формуляр не е необходим, ако Вие вече сте отписали от
регистрация Вашия товарен автомобил по телефона.
Моля, използвайте този формуляр само, ако във Вашия товарен
автомобил не e монтиран OBU. (Преди отписването от
регистрация на товарния автомобил, OBU трябва да се
демонтира от сервизен партньор.)
Данни на клиента
Потребителски номер
Название на фирмата, правна форма в съответствие със записа в
търговския регистър
Телефон
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Факс
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Данни за товарния автомобил
Обозначение на държавата
Регистрационен номер на МПС
Превозно средство - идентификационен номер (FIN, номер на
шасито)
Аз уверявам, че всички данни са пълни и правилни.
Toll Collect GmbH ще запамети, обработи и използва Вашите
данни с цел операции по изпълнение на договора.
Населено място, дата
Подпис и евентуално печат на фирмата
** безплатно, цени на мобилни мрежи могат да се различават
*** В Германия:
Цена от стационарната мрежа 3,9 евроцента за минута;
цени от мобилни мрежи максимално 42 евроцента за минута
* Задължително за попълване поле
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