wskazówki dot. wypełniania
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Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy!
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Pojazdy nie podlegające opłatom
drogowym Wyrejestrowanie
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I. Wnioskodawca
Formularz prosimy wypełnić w całości przy zastosowaniu komputera.
W razie braku dostępu do komputera, proszę pisać wyraźnie,
drukowanymi literami. Właściwe opcje zaznaczyć krzyżykiem. Pola
obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).
Dane klienta
Firma (z formą prawną) lub imię i nazwisko
Numer MB
Adres
Ulica, nr
Skrytka pocztowa
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Strona internetowa
Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji
Forma zwracania się
Pan
Pani
Nazwisko, imię
Telefon
(poprzedzony numerem kierunkowym kraju i regionu)
Faks
(poprzedzony numerem kierunkowym kraju i regionu)
e-mail
II. Wyrejestrowanie
Pojazdy o podanych poniżej numerach rejestracyjnych powinny
zostać wykreślone z listy pojazdów niepodlegających opłatom
drogowym. W razie potrzeby skopiować stronę.
Pojazdy
Wyrejestrowanie od
Numer rejestracyjny pojazdu silnikowego
Numer rejestracyjny przyczepy
natychmiast
lub od (DD.MM.RRRR)
Zapewniam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są
kompletne i zgodne z prawdą.
Firma Toll Collect będzie zapisywać, przetwarzać i wykorzystywać
przekazywane przeze mnie w ramach tego zlecenia dane tylko w
związku z rejestracją w celu zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat
drogowych. Dlatego Toll Collect przekaże te dane wraz z
przedłożonymi osobno dokumentami również do Federalnego Urzędu
Transportu Towarowego (BAG). Niniejszym wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystywanie danych zebranych przez Toll Collect
w ramach tego zlecenia. Ponadto zgadzam się, aby firma Toll Collect
przekazała te dane do Federalnego Urzędu Transportu Towarowego
(BAG).
Tak / Nie
Przyjmuję do wiadomości, że mogę w każdej chwili cofnąć zgodę ze
skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody prosimy przesyłać na adres
e-mail: Mautbefreiung@toll-collect.de lub pocztą na adres Toll
Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Niemcy,
lub faksem na nr: +49 30 74077 7332.
Miejscowość, data
Podpis i ewent. stempel firmowy
Prosimy o przesłanie formularza z prawnie wiążącym podpisem i
stemplem firmowym i wszystkich dokumentów na adres e-mail:
Mautbefreiung@toll-collect.de
Prosimy o nieprzekraczanie rozmiaru załączników wynoszącego 5 MB.
Alternatywnie można przesłać dokumenty także pocztą na adres:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Niemcy
lub faksem na nr: +49 30 74077 7332
* Pole obowiązkowe
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