Ajuda para preencher
Por favor, não se esqueça de preencher o formulário em alemão.
Muito obrigado!
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Veículos isentos do pagamento de
portagens: Cancelamento da
inscrição
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I. Requerente
Por favor, preencha este formulário na totalidade usando o
computador. Se não tiver um computador à disposição, escreva em
letra de imprensa bem legível. Por favor, assinale os respectivos
campos. Os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados
com *.
Dados do cliente
Firma (com forma legal) ou nome
Número MB
Endereço
Rua, n.º
Apartado
Código postal
Localidade
País
Página Web
Contacto
Título
Senhor
Senhora
Apelido, nome próprio
Telefone
(por favor, indicar indicativos internacionais e nacionais)
Fax
(por favor, indicar indicativos internacionais e nacionais)
E-mail
II. Cancelamento da inscrição
Os veículos com as matrículas indicadas a seguir devem ser
eliminados da lista de veículos isentos do pagamento de portagens.
Se necessário, por favor, copie a página.
Veículos
Cancelamento da inscrição a partir de
Matrícula do veículo motorizado
Matrícula reboque
agora
ou a partir de (dd.mm.aaaa)
Asseguro que todas as informações correspondem à verdade e estão
completas.
A Toll Collect apenas recolherá, processará e utilizará os dados
transmitidos por mim no âmbito deste pedido para fins de inscrição
para isenção do pagamento de portagem obrigatória. Para o efeito, a
Toll Collect também transmitirá à direção federal de transporte de
mercadorias (BAG) os dados, incluindo os documentos apresentados
separadamente. Autorizo a Toll Collect a processar e utilizar os
dados recolhidos no âmbito do presente pedido. Além disso,
autorizo que a Toll Collect transmita os respetivos dados à direção
federal de transporte de mercadorias (BAG).
Sim / Não
Tenho conhecimento que posso revogar a qualquer momento esta
autorização com efeitos futuros. A revogação deve ser enviada para
Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland
ou, por fax, para o n.º: +49 30 74077 7332.
Local, data
Assinatura e, event., carimbo da empresa
Por favor, envie o formulário, incluindo anexos, com assinatura legal
e carimbo da empresa para o seguinte endereço:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
ou, por fax, para o n.º:
+49 30 74077 7332
* Campo de preenchimento obrigatório
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Por incumbência do

