Ajutor pentru completarea formularului
Rugăm completaţi formularele întocmite în limba germană.
Vă mulţumim!
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Autovehicule care nu trebuie taxate:
anularea înregistrării

2
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I. Solicitant
Vă rugăm să completaţi în întregime acest formular. Dacă nu aveţi la
dispoziţie un computer, vă rugăm să scrieţi lizibil, cu litere de tipar.
Câmpurile corespunzătoare se vor bifa. Câmpurile obligatorii sunt
marcate cu o steluţă*.
Datele clientului
Firma (cu forma juridică), respectiv numele
Număr MB
Adresa
Stradă, nr.
Căsuţa poştală
CP
Localitatea
Ţara
Website
Persoana de contact
Titlu
Domn
Doamnă
Nume, prenume
Telefon
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
Fax
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
E-mail
II. anularea înregistrării
Autovehiculele cu următoarele numere de înmatriculare trebuie
șterse din lista autovehiculelor care nu trebuie taxate. Vă rugăm să
copiați pagina dacă este necesar.
Autovehicule
Anularea înregistrării
Număr oficial de înmatriculare al vehiculului cu motor
Numărul oficial de înmatriculare al autovehiculului - remorcă
imediat
sau începând cu (ZZ.LL.AAAA)
Garantez că toate informaţiile sunt complete şi corecte.
Toll Collect va colecta, prelucra și utiliza datele transmise de mine în
cadrul acestei comenzi, doar în scopul înregistrării pentru scutirea
de obligația de plată a taxei rutiere. Pentru aceasta, Toll Collect va
transmite datele, inclusiv documentele prezentate separat, și către
Autoritatea federală pentru transporturile de marfă (BAG). Sunt de
acord ca Toll Collect să prelucreze și să utilizeze datele colectate în
cadrul acestei comenzi. Sunt de acord și ca Toll Collect să transmită
aceste date către Autoritatea federală pentru transporturile de marfă
(BAG).
Da/Nu
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot retrage acordul dat, cu efect
ulterior. Vă rugăm să transmiteți revocarea la adresa Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Germania, sau, prin fax,
la numărul: +49 30 74077 7332.
Localitatea, data
Semnătura şi, dacă este cazul, ştampila firmei
Vă rugăm să trimiteți formularul, inclusiv documentele anexate, cu
semnătură autorizată și ștampila firmei, la următoarea adresă:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Germania
sau prin fax, la numărul:
+49 30 74077 7332
* Câmp obligatoriu
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Ordonator:

