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Pagalba pildant formuliarą

Prašom pildyti formuliarą tik vokiečių kalba. Ačiū.

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 087, V 9.0, Data 01/2023

Įgaliota

1
Transporto priemonės be OBU

išregistravimas

1
(Taip pat transporto priemonėms su jau išmontuotu OBU)

2
Nuosekliai užpildykite atitinkamą formą. Jei negalite pasinaudoti

kompiuteriu, planšete ar išmaniuoju telefonu prašome rašyti aiškiai

ir spausdintinėmis raidėmis. Privalomi užpildyti laukeliai pažymėti *.

3
È possibile effettuare la disdetta per un veicolo senza unità di bordo

(OBU) per telefono. A tale scopo selezionare il numero di telefono

0800 222 2628 (telefonata dalla Germania) oppure 008000 222 2628

(telefonata dall'estero) (numero gratuito, salvo costi delle compagnie

telefoniche) tenendo a portata di mano il proprio numero cliente e il

proprio PIN master. In alternativa, è possibile effettuare la disdetta

per il veicolo anche con questo modulo inviandolo per e-mail

(service@toll-collect.de).

Jei Jūs savo transporto priemonę jau išregistravote telefonu, šis

formuliaras nebebūtinas.

4
Šį formuliarą naudokite tik tada, jei Jūsų transporto priemonėje nėra

įmontuotas OBU. (OBU, prieš išregistruojant transporto priemonę,

turi būti išmontuotas serviso partnerio.)

5
Klientų duomenys

6
Kliento numeris

7
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė

8
Telefono Nr.

(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)

9
El. Paštas

10
Transporto priemonės duomenys

11
Nacionalinis atpažinimo ženklas

12
Valstybinis transporto priemonės numeris

13
Transporto priemonės identifikacijos numeris (FIN, važiuoklės

numeris)

14
Užtikrinu, kad visi duomenys pilni ir teisingi.

„Toll Collect“ Jūsų duomenis tvarkys išimtinai tik sutarties sudarymo

tikslais.

Sutinku su „Toll Collect GmbH“ įprastomis sąlygomis (AGB). AGB

pateiktos internete šiuo adresu: www.toll-collect.de/go/agb arba jas

galima užsisakyti iš „Toll Collect GmbH“ (skambinant iš Vokietijos:

0800 222 2628, skambinant iš už Vokietijos ribų: 008000 222 2628

(nemokai, mobiliojo ryšio kaina gali skirtis)

** nemokami, mobilioji ryšio kainos gali skirtis

15
Vieta, data

16
Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas

17
Prašome atsiųsti šią formą, užantspauduotą ir pasirašytą įgalioto

asmens el. paštu: service@toll-collect.de arba siųsti paštu šiuo

adresu:Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833

Berlin, Vokietijos

99
* Privalomas laukelis

1 puslapis iš 1
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