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Doldurma yardımı

Lütfen Almanca formu doldurunuz.

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

Görevlendiren

1
Araç cihazı (OBU) olmayan araçların

kaydını silme

1
(önceden sökülmüş OBU'lu araçlar için de)

2
Lütfen bu formu eksiksiz doldurun. Eğer bilgisayar, tablet veya akıllı

telefon kullanma imkanınız yoksa lütfen okunaklı şekilde matbaa

harfleriyle yazın. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

3
Araç cihazı (OBU) olmadan da telefonla arayarak bir aracın kaydını

sildirebilirsiniz. Telefonla kayıt sildirmek için lütfen 0800 222 2628

(Almanya'dan yapılan aramalar) veya 008000 222 2628 (Almanya

dışından aramalar) (ücretsizdir, mobil şebeke ücretleri değişiklik

gösterebilir) numaralı telefonu arayın ve müşteri numaranız ile

Master PIN kodunuzu ha�zır bulundurun. Ayrıca bu formu kullanarak

e-posta (service@toll-collect.de) yoluyla da aracın kaydını

sildirebilirsiniz.

Aracınızın kaydını zaten telefonla sildirdiyseniz bu form gerekli

olmamaktadır.

4
Bu formu lütfen sadece aracınıza bir OBU takılmamışsa kullanınız.

(Bir OBU'nun aracın kaydını sildirmeden önce bir servis partnerinde

sökülmesi şarttır.)

5
Müşteri bilgileri

6
Müşteri numarası

7
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı

8
Telefon

(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)

9
E-posta

10
Araç verileri

11
Ülke plaka işareti

12
Aracın plaka numarası

13
Araç tanıtım numarası (FIN, şasi numarası)

14
Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu temin ederim.

Toll Collect, verilerinizi yalnızca sözleşmenin uygulanması amacıyla

işleyecektir.

Toll Collect GmbH firmasının genel ticari şartlarını (AGB) kabul

ediyorum. Genel ticari şartları internet ortamında www.toll-

collect.de/go/agb adresinden inceleyebilir veya Toll Collect

GmbH'den talep edebilirsiniz (Almanya'dan yapılan aramalar: 0800

222 2628, Almanya dışından aramalar için: 008000 222 2628

(ücretsizdir, mobil şebeke ücretleri değişiklik gösterebilir))

** ücretsiz, cep telefonu fiyatları farklı olabilir

15
Yer, Tarih

16
İmza ve gerekirse şirket kaşesi

17
Formu lütfen yetkili tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi vurulmuş

halde e-posta aracılığıyla service@toll-collect.de adresine veya

posta yoluyla Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29,

10833 Berlin, Almanya adresine gönderin

99
* Zorunlu hane
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