Anvisningar hur blanketten ska fyllas i
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Vänligen fyll i den tyska blanketten.
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Ej vägavgiftspliktiga fordon:
Avregistrering

2
3

I. Sökande
Var vänlig fyll i denna blankett fullständigt med din dator. Om du
inte har tillgång till en dator: Var vänlig texta med tydliga bokstäver.
Sätt kryss i tillämpliga fält. Obligatoriska fält är markerade med *.
Kunduppgifter
Företag (med rättslig form) eller namn
MB-nummer
Adress
Gatuadress
Postfack
Postnummer
Ort
Land
Webbplats
Kontaktperson
Tilltal
Herr
Fru
Efternamn, förnamn
Telefon
(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)
Fax
(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)
E-post
II. Avregistrering
Fordonen med nedanstående registreringsnummer ska strykas från
listan med ej vägavgiftspliktiga fordon. Kopiera sidan om det behövs.
Fordon
Avregistrering från och med
Fordonets registreringsnummer
Registreringsnummer släpvagn
omedelbart
eller från och med (DD.MM.ÅÅÅÅ)
Jag försäkrar att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.
Den information som överförts av mig i samband med detta uppdrag
kommer endast att samlas in, bearbetas och användas av Toll Collect
i de syften som rör registreringen för befrielse från avgiftsplikten.
Toll Collect kommer även att överföra informationen samt den
separat bifogade dokumentationen till det tyska godstrafikverket
(BAG). Jag godkänner att Toll Collect bearbetar och använder den
information som samlats in inom ramen för detta uppdrag. Jag
godkänner även att Toll Collect överför denna information till det
tyska godstrafikverket (BAG).
Ja / Nej
Jag är medveten om att jag vid ett senare tillfälle kan återkalla detta
godkännande. Skicka din återkallelse till Toll Collect, Customer
Contact/Kontrolle, 10875 Berlin, Tyskland eller per fax till nr: +49 30
74077 7332.
Ort, datum
Underskrift och ev firmastämpel
Skicka blanketten inklusive eventuella bilagor med rättsligt gällande
underskrift och firmastämpel till följande adress:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
eller skicka ett fax till nr:
+49 30 74077 7332
* Obligatoriska fält
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