Pagalba pildant formuliarą

LT

Prašom pildyti formuliarą tik vokiečių kalba. Ačiū.

1

Transporto priemonės, už kurias
nereikia mokėti kelių mokesčio:
Išregistravimas

2
3

I. Pareiškėjas
Prašome pilnai užpildyti šį formuliarą. Jei negalite pasinaudoti
kompiuteriu, prašome rašyti aiškiai ir spausdintinėmis raidėmis.
Tinkamus atsakymus pažymėkite kryžiuku. Privalomi užpildyti
laukeliai pažymėti žvaigždute *.
Klientų duomenys
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė
MB numeris
Adresu
Gatvė, namo numeris
Abonentinė pašto dėžė
Pašto indeksas
Vieta
Valstybė
Interneto svetainė
Kontaktinis asmuo
Kreipinys
Ponas
Ponia
Pavardė, vardas
Telefono Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
Telefakso Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
El. Paštas
II. Išregistravimas
Transporto priemones su toliau nurodytais valstybiniais numeris
išbraukite iš transporto priemonių, už kurias nereikia mokėti kelių
naudotojo mokesčio, sąrašo. Jei reikia, puslapį nukopijuokite.
Transporto priemonės
Išregistravimas nuo
Motorinės transporto priemonės valstybinis numeris
Oficialus variklinės transporto priemonės priekabos valstybinis
numeris
nedelsiant
arba nuo (DD.mm.MMMM)
Užtikrinu, kad visi duomenys pilni ir teisingi.
Tuos duomenis, kuriuos perduodu vykdydamas šią sutartį, Toll
Collect“ renka, apdoroja ir naudoja tik įregistravimo reikmėms, kad
būtų leista netaikyti kelių naudotojo mokesčio prievolės. Šiuo tikslu
„Toll Collect“ duomenis taip pat perduoda Federalinės krovinių
transporto tarnybos (BAG) pareigūnams tik laikydamasi specialių
parengtų dokumentų nuostatų. Aš sutinku, kad „Toll Collect“
apdorotų ir naudotų vykdant šią sutartį gautus duomenis. Aš sutinku,
kad „Toll Collect“ šiuos duomenis perduotų Federalinės krovinių
transporto tarnybos (BAG) pareigūnams.
Taip / Ne
Aš žinau, jog bet kada galiu atšaukti šį sutikimą, kad jis nebegaliotų.
Savo atšaukimą siųskite „Toll Collect“, Customer Contact / Kontrolle,
10875 Berlin, Deutschland arba faksu šiuo numeriu: +49 30 74077 7332.
Vieta, data
Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas
Atsiųskite formą, įskaitant juridiškai galiojančiu parašu pasirašytus ir
įmonės antspaudu antspauduotus dokumentus šiuo adresu:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
arba faksu šiuo Nr.:
+49 30 74077 7332
* Privalomas laukelis
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1 puslapis iš 1
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