Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

LV

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!
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Transporta līdzekļa noņemšana no
uzskaites transporta līdzekļiem bez
OBU

1
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(Arī transporta līdzekļiem ar jau demontētu OBU)
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu elektroniskā veidā. Ja Jums nav
pieejams dators, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem, drukātiem burtiem.
Lūdzu, atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. Obligāti aizpildāmie
lauciņi ir apzīmēti ar *.
Jums ir iespēja transporta līdzekli bez OBU noņemt no uzskaites pa
tālruni. Šim nolūkam lūdzam zvanīt pa tālruni (tālruņa numurs
zvaniem no Vācijas: 0800 222 26 28**, tālruņa numurs zvaniem no
ārzemēm: 008000 222 26 28**) un turēt gatavībā savu lietotāja
numuru un savu Master-PIN kodu. Alternatīvi Jūs varat savu
transporta līdzekli noņemt no uzskaites arī, aizpildot šo formulāru un
nosūtot to pa faksu (+49 180 1 222 628**).
Ja jūs jau savu transporta līdzekli esat noņēmis no uzskaites pa
tālruni, šis formulārs nav nepieciešams.
Lūdzam izmantot šo formulāru tikai tad, ja Jūsu transporta līdzeklī
nav iebūvēta OBU. (Pirms transporta līdzekļa noņemšanas no
uzskaites OBU demontāžu ir jāuzdod veikt kādam no servisa
partneriem.)
Klienta dati
Lietotāja numurs
Firmas nosaukums, tiesiskā forma saskaņā ar ierakstu
komercreģistrā
Tālrunis
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
Fakss
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
Transporta līdzekļa dati
Valsts kods
Transporta līdzekļa valsts numura zīme
Transporta līdzekļa identifikācijas numurs (TIN, šasijas numurs)
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.
Toll Collect GmbH saglabās, apstrādās un izmantos Jūsu sniegtos
datus līguma izpildes nolūkā.
Vieta, datums
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs
** bez maksas, mobilo sakaru tīklu tarifi var atšķirties
*** Pa Vāciju:
Cena zvaniem no fiksētā tīkla 3,9 centi/min.;
zvaniem no mobilo sakaru tīkliem ne vairāk kā 42 centi/min.
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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