Βοήθεια συμπλήρωσης
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.
ευχαριστώ
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Οχήματα που δεν υπόκεινται σε
υποχρέωση καταβολής διοδίων:
Παράταση
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I. Αιτών
Παρακαλούμε, συμπληρώστε εξ' ολοκλήρου αυτό το έντυπο με τον
υπολογιστή.Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας υπολογιστή, γράψτε με
ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα. Παρακαλούμε να σημειώσετε με
σταυρό ό,τι ισχύει. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται
υποχρεωτικά σημειώνονται με *.
Στοιχεία πελάτη
Εταιρεία (με νομική μορφή) ή αντίστοιχα όνομα
Αριθμός MB
Διεύθυνση
Οδός, αρ.
Τ.Θ
Τ.Κ
Περιοχή
Χώρα
Ιστότοπος
Υπεύθυνος
Προσφώνηση
Κος
Κυρία
Επώνυμο, όνομα
Τηλέφωνο
(να αναφέρεται το πρόθεμα ή ο αυτόματος για την κάθε χώρα)
Φαξ
(αναφέρατε το πρόθεμα ή τον αυτόματο της κάθε χώρας)
E-mail
II. Παράταση
Αιτούμαι την παράταση της εγγραφής των οχημάτων, τα οποία έχουν
ήδη εγγραφεί στην Toll Collect ως οχήματα που δεν υπόκεινται σε
υποχρέωση καταβολής διοδίων. Αντιγράψτε τη σελίδα, αν είναι
απαραίτητο.
Οχήματα
Διάρκεια εγγραφής για έως 2 χρόνια
Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
Αριθμός κυκλοφορίας ρυμουλκούμενου οχήματος
Καταχωρίστε εδώ την ημερομηνία, αν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή
του οχήματος για λιγότερο από δύο χρόνια.
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ)
Βεβαιώνω ότι
• είμαι ο ιδιοκτήτης των αναφερόμενων μηχανοκίνητων οχημάτων και
κάθε όχημα εμπίπτει μόνιμα και όχι μόνο προσωρινά στις
προϋποθέσεις απαλλαγής για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα
εγγραφής,
• αν υπάρχει λόγος εγγραφής σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 a και 3 έως 7, ο
αναφερόμενος σκοπός χρήσης του μηχανοκίνητου οχήματος είναι
εξωτερικά ευδιάκριτος,
• αν υπάρχει λόγος εγγραφής σύμφωνα με τις παρ. 8-10, το όχημα
ούτε προορίζεται κατασκευαστικά ούτε χρησιμοποιείται για οδική
εμπορευματική μεταφορά ή μεταφορά για ίδιο λογαριασμό. Το όχημα
ούτε προορίζεται βάσει των κατασκευαστικών του χαρακτηριστικών
(είδος οχήματος και αμαξώματος) ούτε χρησιμοποιείται για οδική
εμπορευματική μεταφορά ή μεταφορά για ίδιο λογαριασμό με την
έννοια του άρθρου 1 του νόμου περί οδικής εμπορευματικής
μεταφοράς (GüKG). Τυχόν χρήση του οχήματος για επαγγελματική
οδική εμπορευματική μεταφορά ή μεταφορά για ίδιο λογαριασμό
αποκλείει την εγγραφή.
Γνωρίζω ότι
• είμαι ο ίδιος υπεύθυνος για την πραγματική και νομική ορθότητα
των στοιχείων που αναφέρω (αρχή ατομικής δήλωσης),
• η εγγραφή γίνεται το πολύ για δύο χρόνια και είμαι υποχρεωμένος
να ενημερώνω άμεσα την Toll Collect σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές
(π.χ. αλλαγή ή διαγραφή) ή για την άρση των προϋποθέσεων
απαλλαγής για κάθε όχημα,
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• η εγγραφή των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων που έχουν
δηλωθεί από μένα, δεν αποτελεί νομική αναγνώριση της απαλλαγής
πληρωμής διοδίων από την Toll Collect ή την ομοσπονδιακή
υπηρεσία μεταφορών (BAG).
Γνωρίζω, ότι
• οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να
ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων μου,
• η σκόπιμη, ή εξ’ αμελείας μη καταβολή, ή μη έγκαιρη καταβολή των
διοδίων μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως και 20.000 € και
εφόσον έλαβε χώρα απάτη (§ 263 StGB), επαπειλείται ποινή στέρησης
της ελευθερίας για έως και πέντε έτη, ή χρηματικό πρόστιμο καθώς
επίσης και τα τέλη που δεν έχουν καταβληθεί επιβάλλονται
αναδρομικά.
Βεβαιώνω, ότι όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά.
Η Toll Collect θα προβεί σε συλλογή, επεξεργασία και χρήση των
δεδομένων που διαβιβάστηκαν από εμένα στο πλαίσιο της παρούσας
εντολής μόνο για σκοπούς εγγραφής για την απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής διοδίων. Για το σκοπό αυτό, η Toll Collect
διαβιβάζει τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που
υποβλήθηκαν ξεχωριστά και στην ομοσπονδιακή υπηρεσία
μεταφορών (BAG). Συναινώ στην επεξεργασία και τη χρήση από την
Toll Collect των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της
παρούσας εντολής. Συναινώ, επίσης, στη διαβίβαση αυτών των
δεδομένων από την Toll Collect στην ομοσπονδιακή υπηρεσία
μεταφορών (BAG).
Ναι / Όχι
Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω οποιασδήποτε στιγμή την εν λόγω
συναίνεση με μελλοντική ισχύ. Για την ανάκληση, απευθυνθείτε στη
διεύθυνση Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin,
Deutschland ή αποστείλετε με φαξ την ανάκληση στον αριθμό: +49 30
74077 7332.
Τόπος, Ημερομηνία
Υπογραφή και ενδ. σφραγίδα της εταιρείας
Παρακαλούμε να μας στείλετε το έντυπο μαζί με τα συνημμένα με
νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας, στην εξής
διεύθυνση:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
ή με φαξ στον αριθμό:
+49 30 74077 7332
* Υποχρεωτικό πεδίο

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 19, V 8.0, Έκδοση: 09/2017

Κατ‘ εντολή της

