Treoracha
Comhlánaigh an fhoirm Ghearmáinise le do thoil. Go raibh maith
agat!

IRL

1

Díchlárú le haghaidh feithicle gan
ghléas feithicle (OBU)

1

(agus le haghaidh feithiclí freisin a bhfuil gléas OBU suiteáilte orthu
cheana féin)
Comhlánaigh an fhoirm seo go soiléir le ríomhaire. Mura bhfuil
ríomhaire ar fáil duit, scríobh go breá soiléir i gceannlitreacha le do
thoil. Cuir tic sna boscaí cuí. Tá na réimsí éigeantacha marcáilte le *.
Is féidir leat feithicil gan ghléas OBU a dhíchlárú ar an nguthán.
Glaoigh ar (sa Ghearmáin, cuir glaoch ar: 0800 222 2628**, ó thar lear,
cuir glaoch ar: 008000 222 2628**) agus bíodh d'uimhir úsáideora,
agus an Master-Pin réidh agat. Más mian leat féadfaidh tú d’fheithicil
a dhíchlárú freisin tríd an bhfoirm seo a sheoladh i bhfoirm faics
chuig: +49 180 1 222 628***.
Má tá d'fheithicil díchláraithe ar an nguthán agat, níl feidhm leis an
bhfoirm seo.
Ná húsáid an fhoirm seo ach amháin mura bhfuil gléas OBU
suiteáilte ar d'fheithicil (caithfidh páírtí seirbhíse an gléas OBU a
dhíshuiteáíl roimh dhíchlárú na feithicle).
Sonraí an chustaiméara
Uimhir úsáideora
Ainm cuideachta, eintiteas dlíthiúil mar a cláraíodh ar chlár na
gcuideachtaí
Guthán
(cód idirnáisiúnta agus ceantair)
Facs
(cód idirnáisiúnta agus ceantair)
Faisnéis feithicle
Cód idirnáisiúnta
Cláruimhir feithicle
Uimhir aitheantais feithicle (VIN)
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus
iomlán.
Déanfaidh Toll Collect GmbH na sonraí a stóráil, a phróiseáil agus a
úsáid agus an conradh á chur chun feidhme.
Áit, Dáta
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí
** saor in aisce, d'fhéadfadh costais fóin phóca a bheith le híoc
*** Sa Ghearmáin:
ó líonra talún 3.9 cent/nóiméad;
Uasphraghsanna ó líonra soghluaiste 42 cent/nóiméad
* Réimse éigeantach
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Arna choimisiúnú ag

