Pomoč za izpolnitev

SLO

Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!
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Vozila, za katera cestnina ni obvezna:
Odjava

2
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I. Prosilec
Prosimo, da ta obrazec v celoti izpolnite z računalnikom. Če nimate
računalnika, pišite z dobro berljivimi tiskanimi črkami. Prosimo,
prekrižajte ustrezna polja. Obvezna polja so označena z *.
Podatki o stranki
Podjetje (s pravno obliko) oz. ime
Številka MB
Naslov
Ulica, št.:
Poštni predal
Poštna številka
Kraj
Država
Spletna stran
Kontaktna oseba
nagovor
gospod
gospa
Priimek, ime
Telefon
(navedite prosim področno kodo oz. mednarodno klicno številko)
Faks
(prosim, navedite področno kodo oz. mednarodno klicno številko)
E-naslov
II. Odjava
Vozila z registrskimi številkami, navedenimi v nadaljevanju, naj se
izbrišejo s seznama vozil, za katera cestnina ni obvezna. Po potrebi
stran kopirajte.
Vozila
Odjava od
Registrska številka motornega vozila
Registrska številka vozila – priklopnika
takoj
ali od (DD.MM.LLLL)
Zagotavljam, da so vsi podatki popolni in pravilni.
Družba Toll Collect bo podatke, ki sem jih posredoval v okviru tega
naročila, zbirala, obdelovala in uporabljala samo za namene
registracije za oprostitev plačila cestnine. V ta namen bo družba Toll
Collect podatke, vključno z ločeno predloženimi dokumenti,
posredovala Zveznemu uradu za tovorni promet (BAG). Strinjam se s
tem, da družba Toll Collect obdela in uporablja podatke, zbrane v
okviru tega naročila. Prav tako se strinjam, da družba Toll Collect te
podatke posreduje Zveznemu uradu za tovorni promet (BAG).
Da / Ne
Seznanjen sem s tem, da lahko to soglasje kadar koli prekličem z
učinkom za prihodnost. Svoj preklic, prosimo, naslovite na Toll
Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Nemčija ali pa ga
pošljite po faksu na št.: +49 30 74077 7332.
Kraj, datum
Podpis in po potrebi žig podjetja
Prosimo, da obrazec, vključno s prilogami, z lastnoročnim podpisom
in štampiljko podjetja pošljete po pošti na naslednji naslov:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Nemčija
ali po faksu na št.:
+49 30 74077 7332
* Obvezno polje
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Po pooblastilu

