Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

LV

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!
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Ar nodevu neapliekamie transporta
līdzekļi: Reģistrācijas atsaukšana

2
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I. Lūguma iesniedzējs
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 *.
Klienta dati
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds
MB numurs
Adrese
Iela, Nr.
Pasta kastīte
Pasta indekss
Pilsēta
Valsts
Tīmekļa vietne
Kontaktpersona
Uzruna
kungs
kundze
Vārds, uzvārds
Tālrunis
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
Fakss
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
E-pasts
II. Reģistrācijas atsaukšana
No saraksta ar no nodevas neapliekamie transporta līdzekļiem jādzēš
transporta līdzekļi ar turpmāk norādītajām numura zīmēm.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam lappusi nokopēt.
Transporta līdzekļi
Reģistrācijas atsaukšana
Mehāniskā transporta līdzekļa valsts numura zīme
Piekabes valsts numura zīme
nekavējoties
vai arī, sākot ar (DD.MM.GGGG)
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.
Toll Collect manis šī uzdevuma ietvaros sniegtos datus iegūs,
apstrādās un izmantos tikai reģistrācijai, lai atbrīvotu no pienākuma
maksāt autoceļu nodevu. Šim mērķim Toll Collect šos datus, iekļaujot
arī atsevišķi iesniegtos dokumentus, nodos arī Federālajam kravu
pārvadājumu birojam (BAG). Es piekrītu, ka Toll Collect apstrādā un
izmanto šī uzdevuma ietvaros iegūtos datus. Es piekrītu, ka Toll
Collect šos datus nodod Federālajam kravu pārvadājumu birojam
(BAG).
jā / nē
Man ir zināms, ka šo piekrišanu varu atsaukt katrā brīdī. Piekrišanas
atsaukumu lūdzam nosūtīt Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle,
10875 Berlin, Vācija, vai pa faksu uz numuru: +49 30 74077 7332.
Vieta, datums
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs
Lūdzam nosūtīt šo veidlapu kopā ar pielikumiem, juridiski derīgu
parakstu un uzņēmuma zīmogu uz tālāk norādīto adresi:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Vācija
vai pa faksu uz numuru:
+49 30 74077 7332
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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