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Udfyldelsesvejledning

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!
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På vegne af

1
Afmelding af lastbiler uden

køretøjsaggregat (OBU)

1
(Også for lastbiler med allerede afmonteret OBU)

2
Hele denne formular skal udfyldes. Hvis du ikke har en pc, tablet

eller smartphone til rådighed, bedes du skrive læsevenligt med

blokbogstaver. Obligatoriske felter er mærket med *.

3
Der er mulighed for at afmelde en lastbil uden OBU pr. telefon. Ring i

den forbindelse til telefonnummeret 0800 222 2628 (opkald fra

Tyskland) eller 008000 222 2628 (opkald fra udlandet) (gratis,

mobilpriser kan afvige), og hold dit kundenummer og din master-PIN

klar. Som alternativ kan du afmelde køretøjet med denne formular

pr. e-mail (service@toll-collect.de).

Hvis lastbilen allerede er afmeldt pr. telefon, er der ikke brug for

denne formular.

4
Brug venligst kun denne formular, hvis der ikke er monteret en OBU i

lastbilen. (En OBU skal afmonteres hos en servicepartner før

afmeldingen af lastbilen.)

5
Kundedata

6
Kundenummer

7
Firma (med retsform) eller navn

8
Telefon

(angiv venligst landekode)

9
E-mail

10
Køretøjsdata

11
Nationalitetsmærke

12
Indregistreringsnummer

13
Stelnummer (køretøjs-stelnummer)

14
Jeg forsikrer, at alle oplysninger er komplette og korrekte.

Toll Collect vil udelukkende behandle dine oplysninger i forbindelse

med gennemførelsen af aftalen.

Jeg accepterer Toll Collect GmbH's almene forretningsbetingelser. De

almene forretningsbetingelser kan hentes på internettet på www.toll-

collect.de/go/agb eller rekvireres hos Toll Collect GmbH (opkald fra

Tyskland: 0800 222 2628, opkald fra udlandet: 008000 222 2628

(gratis, mobilpriser kan afvige))

** gratis, mobilpriser kan afvige

15
By, dato

16
Underskrift og evt. firmastempel

17
Send venligst formularen med underskrift og firmastempel pr. e-mail

til service@toll-collect.de eller pr. post til Toll Collect GmbH,

Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Tyskland

99
* Obligatorisk felt
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