cuidiú líonta
Comhlánaigh an fhoirm Ghearmáinise le do thoil. Go raibh maith
agat!
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Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola:
Díchlárú
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I. An tIarratasóir
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 *.
Sonraí an chustaiméara
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) nó ainm
Uimhir MB
Seoladh
Uimhir, Sráid
Bosca postoifige
Cód poist
Cathair
Tír
Suíomh gréasáin
thar ceann na cuideachta
Teideal
An tUasal
Uasal
Ainm, Céadainm
Guthán
(cód idirnáisiúnta agus ceantair)
Facs
(cód idirnáisiúnta agus ceantair)
Ríomhphost
II. Díchlárú
Déanfar na feithiclí ag a bhfuil na cláruimhreacha feithicle seo a
leanas a bhaint ó liosta na bhfeithiclí atá saor ó dhliteanas dola.
Cóipeáil an leathanach seo más gá.
Feithiclí
Díchlárú ó
Cláruimhir feithicle
Cláruimhir feithicle an leantóra
láithreach
nó ó (LL.MM.BBBB)
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus
iomlán.
Ní dhéanfaidh Toll Collect na sonraí atá tugtha agam dóibh mar
chuid den ordú seo a bhailiú, a phróiseáil ná a úsáid ach amháin
chun críocha cláraithe i gcomhair saortha ó cheanglas dola. Chuige
seo cuirfidh Toll Collect na sonraí mar aon leis na doiciméid a
chuirtear i láthair ar leithligh ar aghaidh chuig an Oifig Chónaidhme
d'Iompar Earraí (BAG) freisin. Toilím go bpróiseálfaidh Toll Collect na
sonraí bailithe mar chuid den ordú seo agus go mbainfidh sé úsáid
astu. De bhreis air sin toilím go gcuirfidh Toll Collect na sonraí seo ar
aghaidh chuig an Oifig Chónaidhme d'Iompar Earraí (BAG).
Aontaím / Ní aontaím
Is eol dom gur féidir liom an toiliú seo a aisghairm am ar bith le
feidhm le héifeacht don am le teacht. Seol d’aisghairm chuig Toll
Collect, Customer Contact/Kontrolle 10875 Beirlín, An Ghearmáin nó
seol an chúlghairm mar fhacs chuig an uimhir seo: +49 30 74077 7332.
Áit, Dáta
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí
Seol an fhoirm mar aon le hiatán ar a bhfuil síniú bailí agus stampa
cuideachta chuig an seoladh seo a leanas:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
An Ghearmáin
nó seol mar fhacs é chuig an uimhir seo:
+49 30 74077 7332
* Réimse éigeantach
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