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Kitöltési segédlet

Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!
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Megbízó:

1
Nem díjköteles járművek:

meghosszabbítás

2
I. Kérelmező

3
Kérjük, hiánytalanul töltse ki a formanyomtatványt. Ha nem áll

rendelkezésére számítógép, tablet vagy okostelefon, kérjük, írjon jól

olvasható nyomtatott betűkkel. A kötelezően kitöltendő mezőket *

jelöli.

4
Ügyféladatok

5
Cég (jogi formával együtt), ill. név

6
MB-szám

7
Címre

8
Utca, szám

9
Postafiók

10
Irányítószám

11
Hely

12
Ország

13
Weboldal

14
Kapcsolattartó

15
Név

16
Utónév

17
Telefon

Országkód

Körzetszám és telefonszám

18
E-Mail

19
II. meghosszabbítás

20
Ezúton kérvényezem a jármű regisztrációjának meghosszabbítását,

amely a Toll Collect nyilvántartásában már nem díjkötelesként

szerepel. Kérjük, szükség esetén készítsen másolatot erről az

oldalról.

21
Jármű

22
A regisztráció érvényességi ideje max. 2 év

23
A motoros jármű forgalmi rendszáma

24
Gépjármű forgalmi rendszáma – pótkocsi

25
Kérjük, itt adjon meg egy dátumot, amikortól két évnél rövidebb

időre szeretné regisztráltatni a járművet.
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III. nyilatkozat

28
Kijelentem, hogy

• hogy én vagyok a szóban forgó gépjármű fenntartója és a

kiválasztott regisztrációs időszakban minden jármű állandó jelleggel

és nem csak időszakosan teljesíti a díjmentesítés feltételeit,

• az 1., 2 a. és a 3–7. pont szerinti regisztrációs okok esetén a

gépjármű rendeltetése a jármű külsejéről egyértelműen

felismerhető,

• a 8–10. pont szerinti regisztrációs okok esetén a jármű kialakítása

miatt nem alkalmas közúti árufuvarozásra, illetve saját számlás

áruszállításra és ilyen célra nincs használva. A jármű konstrukciós

jellemzői (jármű- és karosszériatípus) alapján nem használható

közúti árufuvarozásra és a közúti árufuvarozási törvény (GüKG)1. §-a

értelmében vett közúti árufuvarozásra nincs is használva. A jármű

közúti árufuvarozásra vagy saját számlás áruszállításra történő

használata kizárja a regisztráció lehetőségét.

29
Tudomásul veszem, hogy

• az adatok helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag engem

terhel felelősség (önbevallási elv),

• a regisztráció maximum két évre szól és kötelességem

haladéktalanul értesíteni a Toll Collectet az esetleges változásokról

(pl. a jármű bejelentése és kijelentése), illetve a gépjárműre

vonatkozó díjmentesítési feltételek megszűnéséről,

• az általam megnevezett járművek, illetve járműszerelvények

regisztrációja nem jelenti a Toll Collect vagy a Szövetségi Logisztikai

és Mobilitási Hivatal (BALM) részéről a díjmentesítés jogi elismerését.

• a díjkötelezettség alóli mentesítés céljából történő regisztráció

érdekében a Toll Collect az adatokat és a külön benyújtott

dokumentumokat a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal

(BALM) részére is továbbítja.

30
Tudatában vagyok annak, hogy

• az illetékes hatóságok mindenkor jogosultak arra, hogy ellenőrizzék

adataim helyességét,

• az autópályadíj szándékos vagy gondatlan meg nem fizetése vagy

nem időben történt fizetése 20.000 euróig terjedő bírsággal

büntethető, és amennyiben megvalósult a csalás ténye (StGB német

büntető törvénykönyv 263. §), úgy öt évig terjedő szabadságvesztés

vagy pénzbüntetés fenyeget, valamint a ki nem fizetett illetéket

utólag beszedik.

31
Megerősítem, hogy az adatok hiánytalanok és korrektek.

32
Hely, dátum

33
Aláírás és esetleg cégbélyegző

34
Kérjük, a jogérvényes aláírással és vállalati bélyegzővel ellátott

formanyomtatványt és az összes dokumentumot küldje el a

következő e-mail címre: Mautbefreiung@toll-collect.de

Kérjük, a mellékletek mérete ne legyen nagyobb 5 MB-nál.

35
Alternatív megoldásként a dokumentumokat postán is elküldheti a

következő címre:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland
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* Kötelező mező

1-1. oldal
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