Pomoc pri vypĺňaní
Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.
Ďakujeme!

SK

1

Vozidlá oslobodené od platenia mýta:
Zrušenie registrácie

2
3

I. Žiadateľ
Vyplňte, prosím, tento formulár kompletne počítačom. Ak nemáte k
dispozícii počítač, píšte čitateľne tlačeným písmom. Hodiace sa
označte krížikom. Povinné údaje sú označené hviezdičkou *.
Zákaznícke údaje
Firma (vr. právnej formy) resp. meno
MB číslo
Adresa
Ulica, číslo
POBOX
PSČ
Miesto
Štát
Internetová stránka
Kontaktná osoba
Oslovenie
Pán
Pani
Priezvisko, meno
Telefón
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
Fax
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
E-mail
II. Zrušenie registrácie
Vozidlá s nasledujúcimi EČV majú byť vyškrtnuté zo zoznamu vozidiel
oslobodených od platenia mýta. V prípade potreby vyhotovte kópiu
tejto strany.
Vozidlá
Zrušenie registrácie od
Štátna poznávacia značka motorového vozidla
EČV prívesu
okamžite
alebo od (DD.MM.RRRR)
Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne.
Spoločnosť Toll Collect zhromažďuje, spracúva a používa údaje, ktoré
som v rámci tohto poverenia poskytol/poskytla, len pre účely
registrácie pre oslobodenie od mýtnej povinnosti. Pre tento účel
odošle spoločnosť Toll Collect tieto údaje spolu s osobitne
predloženými podkladmi aj Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu
(BAG). Súhlasím s tým, aby spoločnosť Toll Collect spracúvala a
používala údaje získané v rámci tohto poverenia. Okrem toho
súhlasím s tým, aby spoločnosť Toll Collect tieto údaje odoslala
Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG).
Áno / Nie
Som si vedomý/vedomá, že tento súhlas s účinnosťou v budúcnosti
môžem kedykoľvek zrušiť. Zrušenie Vášho súhlasu oznámte na adrese
Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Nemecko
alebo použite faxové číslo: +49 30 74077 7332.
Miesto, dátum
Podpis a príp. firemná pečiatka
Formulár spolu s prílohami a právoplatným podpisom a pečiatkou
firmy zašlite prosím na nasledovnú adresu:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Nemecko
alebo použite faxové číslo:
+49 30 74077 7332
* Políčko pre povinné údaje
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Z poverenia

