Ajutor pentru completarea formularului
Rugăm completaţi formularele întocmite în limba germană.
Vă mulţumim!
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Deînregistrarea autovehiculelor fără
aparat al autovehiculului (OBU)

1
2

(Şi pentru autovehiculele cu OBU deja demontat)
Vă rugăm să completaţi în întregime acest formular. Dacă nu aveţi la
dispoziţie un computer, vă rugăm să scrieţi lizibil, cu litere de tipar.
Câmpurile corespunzătoare se vor bifa. Câmpurile obligatorii sunt
marcate cu o steluţă*.
Aveţi posibilitatea de a deînregistra telefonic un autovehicul fără
OBU. Pentru aceasta, vă rugăm să formaţi numărul de telefon
(apeluri din Germania 0800 222 2628**, apeluri din străinătate:
008000 222 2628**) şi să păstraţi la îndemână numărul
dumneavoastră de utilizator şi Master-PIN-ul. Alternativ puteţi
deînregistra vehiculul şi cu acest formular prin fax (+49 180 1 222 628
***).
Dacă v-aţi deînregistrat autovehiculul dumneavoastră deja telefonic,
acest formular nu este necesar.
Vă rugăm să utilizaţi acest formular, numai dacă autovehiculul
dumneavoastră nu are montat un OBU. (Înaintea deînregistrării
autovehiculului la un partener de service, un OBU trebuie demontat.)
Datele clientului
Număr utilizator
Denumirea firmei, forma juridică conform înregistrării din Registrul
Comerţului
Telefon
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
Fax
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
Date autovehicul
Simbol ţară
Număr oficial de înmatriculare al autovehiculului
Număr de identificare a autovehiculului (FIN, număr şasiu)
Garantez că toate informaţiile sunt complete şi corecte.
Toll Collect GmbH va salva, va prelucra şi va utiliza datele
dumneavoastră numai în scopuri contractuale.
Localitatea, data
Semnătura şi, dacă este cazul, ştampila firmei
** gratuit, preţurile de telefonie mobilă pot diferi
*** În Germania:
Preţ reţea fixă 3,9 ct/min;
preţuri telefonie mobilă maxim 42 ct/min
* Câmp obligatoriu
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