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Arna choimisiúnú ag

1
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola:

Síneadh ama

2
I. An tIarratasóir

3
Líon an fhoirm seo ina hiomláine le do thoil. Mura bhfuil ríomhaire,

taibléad nó fón cliste ar fáil duit, scríobh go soiléir soléite i

mbloclitreacha. Tá na réimsí riachtanacha marcáilte le *.

4
Sonraí an chustaiméara

5
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) nó ainm

6
Uimhir MB

7
Seoladh

8
Uimhir, Sráid

9
Bosca postoifige

10
Cód poist

11
Cathair

12
Tír

13
Suíomh gréasáin

14
Duine teagmhála

15
Sloinne

16
Ainm

17
Guthán

Cód tíre

Cód ceantair agus uimhir theileafóin

18
Ríomhphost

19
II. Síneadh ama

20
Déanaim iarratas ar shíneadh ama a chur le clárúchán feithiclí atá

cláraithe le Toll Collect mar fheithiclí faoi dhliteanas dola cheana

féin. Cóipeáil an leathanach seo más gá.

21
Feithiclí

22
Tréimhse clárúcháin ar feadh 2 bliana ar a mhéid

23
Cláruimhir feithicle

24
Cláruimhir feithicle an leantóra

25
Cuir isteach dáta anseo más mian leat an fheithicil a chlárú ar feadh

tréimhse faoi bhun dhá bhliana.

26
(LL.MM.BBBB)

27
III. Dearbhú

28
Dearbhaím gur

• mise úinéir na bhfeithiclí mótair thuasluaite agus go mbeidh na

coinníollacha um dhíolúine i bhfeidhm go leanúnach agus ní le linn

tréimhsí áirithe amháin i dtaobh gach feithicle sa tréimhse

chlárúcháin roghnaithe,

• go mbeidh, má tá cúis chlárúcháin de réir uimhreacha 1, 2 a agus 3

go 7 ann, úsáid bheartaithe na mótarfheithicle le feiceáil go soiléir ar

an taobh amuigh,

• nach bhfuil, i gcás cúis chlárúcháin a bheith ann de réir uimhreacha

8-10, an fheithicil beartaithe ó thaobh struchtúir de do thrácht earraí

ná do thrácht monarchan agus nach bhfuil sí á húsáid chucu seo. Níl

an fheithicil beartaithe ó thaobh a chuid saintréithe struchtúir de

(cineál feithicle agus struchtúir) do thrácht earraí ná níl sí á húsáid i

gcomhair trácht earraí de réir Airteagail 1 den ndlí um thrácht earraí

(GüKG). Ní féidir an fheithicil a chlárú má úsáidtear i dtrácht earraí

trádála nó i dtrácht monarchan trádála í.

29
Is eol dom

• go bhfuil mé féin freagrach as cruinneas iarbhír agus cruinneas

dlíthiúil na faisnéise (prionsabal an fhéindhearbhaithe),

• go ndéantar an clárú go ceann deich mbliana ar a mhéid agus go

bhfuil de dhualgas orm Toll Collect a chur ar an eolas láithreach i

dtaobh gach feithicle má tharlaíonn aon athrú (m. sh. athchlárú nó

díchlárú) nó má bhíonn deireadh leis na coinníollacha díolúine.

• nach ngabhann aon aitheantas dlíthiúil ó Toll Collect nó ón Oifig

Chónaidhme Lóistíochta agus Soghluaisteachta (BALM) i dtaobh a

bheith saor ó dhola nó saoradh ó dhola le clárú na bhfeithiclí nó na

gcomhcheangail fheithicle atá ainmnithe agam.

• go dtarchuirfidh Toll Collect na sonraí, lena n-áirítear na doiciméid

a cuireadh isteach ar leithligh, chuig an Oifig Chónaidhme Lóistíochta

agus Soghluaisteachta (BALM) freisin, chun críche clárú le haghaidh

díolúine ón oibleagáid dola.

30
Is eol dom

• go bhfuil cead ag na húdaráis fhreagracha cruinneas na sonraí a

thugaim a sheiceáil ag aon am ar bith,

• gur féidir fíneáil €20,000 ar a mhéad a ghearradh sa chás nach n-

íoctar an dola nó nach n-íoctar an dola faoin spriocdháta cibé go

faillíoch nó go toilliúil agus, sa bhreis air sin, má léirítear go raibh

calaois i gceist (§ 263 den StGB) gur féidir cúig bliana príosúnachta ar

a mhéad nó fíneáil a ghearradh mar aon leis an dola gan íoc a fháil

ar ais.

31
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus

iomlán.

32
Áit, Dáta

33
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí

34
Comhlánaigh an fhoirm le síniú údaraithe agus le stampa oifigiúil

cuideachta agus seol í trí ríomhphost chuig: Mautbefreiung@toll-

collect.de

Iarraimid ort gan níos mó ná 5 MB a cheangal leis an r-phost.

35
De rogha air sin, is féidir leat na doiciméid a sheoladh tríd an bpost

chuig: Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Beirlín

an Ghearmáin
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* Réimse éigeantach
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