Βοήθεια συμπλήρωσης
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.
ευχαριστώ
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Διαγραφή οχήματος χωρίς συσκευή
οχήματος (OBU)

1
2

(Και για οχήματα με OBU που έχει αφαιρεθεί ήδη)
Παρακαλούμε, συμπληρώστε εξ' ολοκλήρου αυτό το έντυπο με τον
υπολογιστή.Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας υπολογιστή, γράψτε με
ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα. Παρακαλούμε να σημειώσετε με
σταυρό ό,τι ισχύει. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται
υποχρεωτικά σημειώνονται με *.
Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε ένα όχημα χωρίς OBU
τηλεφωνικά. Καλέστε για το σκοπό αυτό τον αριθμό (κλήσεις από τη
Γερμανία: 0800 222 2628**, κλήσεις από το εξωτερικό: 008000 222
2628**) έχοντας διαθέσιμο τον αριθμό χρήστη και τον Master-PIN.
Εναλλακτικά μπορείτε να διαγράψετε το όχημα και με αυτό το έντυπο
μέσω φαξ (+49 180 1 222 628 ***).
Εάν έχετε διαγράψει ήδη τηλεφωνικά το όχημά σας, δεν απαιτείται
αυτό το έντυπο.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο μόνο, εάν στο όχημά
σας δεν είναι τοποθετημένη OBU. (Η ΟΒU πρέπει να αφαιρεθεί σε
κάποιον συνεργάτη Service πριν από τη διαγραφή του οχήματος.)
Στοιχεία πελάτη
Αριθμός χρήστη
Περιγραφή εταιρείας, νομική μορφή σύμφωνα με την καταχώριση
του εμπορικού μητρώου
Τηλέφωνο
(να αναφέρεται το πρόθεμα ή ο αυτόματος για την κάθε χώρα)
Φαξ
(αναφέρατε το πρόθεμα ή τον αυτόματο της κάθε χώρας)
Δεομένα οχήματος
Έμβλημα Εθνικότητας
Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος
Αριθμός πλαισίου οχήματος (FIN, αριθμός πλαισίου)
Βεβαιώνω, ότι όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά.
Η Toll Collect GmbH για λόγους εκτέλεσης της σύμβασης θα
αποθηκεύσει, θα επεξεργαστεί και θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας.
Τόπος, Ημερομηνία
Υπογραφή και ενδ. σφραγίδα της εταιρείας
** Χωρίς χρέωση. Οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να
διαφέρουν
*** στη Γερμανία:
Τιμή δικτύου σταθερής τηλεφωνίας 3,9 λεπτά/λεπτό.
Μέγιστες τιμές κινητής τηλεφωνίας 42 λεπτά/λεπτό
* Υποχρεωτικό πεδίο
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Κατ‘ εντολή της

