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Pomoč za izpolnitev

Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 19, V 10.0, Stanje 01/2023

Po pooblastilu

1
Vozila, za katera cestnina ni obvezna:

Podaljšanje

2
I. Prosilec

3
Ta obrazec izpolnite v celoti. Če nimate namiznega računalnika,

tabličnega računalnika ali pametnega telefona, pišite z dobro

berljivimi tiskanimi črkami. Obvezna polja so označena z zvezdico *.

4
Podatki o stranki

5
Podjetje (s pravno obliko) oz. ime

6
Številka MB

7
Naslov

8
Ulica, št.:

9
Poštni predal

10
Poštna številka

11
Kraj

12
Država

13
Spletna stran

14
Kontaktna oseba

15
Priimek

16
Ime

17
Telefon

Klicna številka države

Klicna koda in telefonska številka

18
E-naslov

19
II. Podaljšanje

20
Vlagam prošnjo za podaljšanje registracije za vozila, ki so pri družbi

Toll Collect prijavljena kot vozila, za katera cestnina ni obvezna. Po

potrebi stran kopirajte.

21
Vozila

22
Registracija za največ 2 leti

23
Registrska številka motornega vozila

24
Registrska številka vozila – priklopnika

25
V kolikor želite vozilo registrirati za manj kot dve leti, prosimo, da

tukaj vnesete datum.

26
(DD.MM.LLLL)

27
III. Pojasnilo

28
Zagotavljam, da

• sem lastnik navedenih motornih vozil in da razlogi za oprostitev za

vsa vozila ne veljajo samo začasno, temveč za celotno izbrano

obdobje registracije,

• v kolikor je na voljo razlog za registracijo v skladu s številkami 1, 2 a

in 3 do 7, je navedeni namen uporabe motornega vozila nedvoumno

razviden od zunaj,

• v kolikor je na voljo razlog za registracijo v skladu s številkami 8–10,

vozilo ni niti strukturno namenjeno za komercialni cestni prevoz

blaga niti za prevoz za lastne potrebe, in se ne uporablja v ta namen.

Vozilo ni namenjeno za cestni prevoz blaga zaradi njegovih

konstrukcijskih značilnosti (vrsta vozila in karoserije) niti se ne

uporablja za cestni prevoz blaga v smislu 1. člena Zakona o

komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG). Uporaba vozila za

komercialni cestni prevoz blaga ali za prevoz za lastne potrebe

izključuje registracijo.

29
Seznanjen sem s tem, da

• sem odgovoren za dejansko in pravno točnost informacij (načelo

lastnih navedb),

• se registracija opravi za največ dve leti in sem dolžan takoj obvestiti

družbo Toll Collect o vseh morebitnih spremembah (kot je ponovna

registracija ali odjava) ali za odpravo pogojev za oprostitev za vsako

vozilo,

• z registracijo vozil oz. skupin vozil, ki sem jih navedel, družba Toll

Collect ali Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM) nista pravno

obvezana priznati oprostitev plačevanja cestnine.

• bo za namene registracije za oprostitev plačila cestnine družba Toll

Collect podatke, vključno z ločeno predloženimi dokumenti,

posredovala Zveznemu uradu za logistiko in mobilnost (BALM).

30
Zavedam se, da

• imajo ustrezni organi kadarkoli pravico, pravilnost mojih podatkov

preveriti.

• je za neplačilo ali za nepravočasno plačilo cestnine, namenoma ali

iz malomarnosti, zagrožena globa v višini do 20.000 € , in da se

prevaro (po § 263 nemškega kazenskega zakonika ) kaznuje z

zaporom do pet let in z denarno kaznijo, kot tudi da se neplačano

cestnino izterja.

31
Zagotavljam, da so vsi podatki popolni in pravilni.

32
Kraj, datum

33
Podpis in po potrebi žig podjetja

34
Obrazce s pravno veljavnim podpisom in žigom podjetja ter z vsemi

prilogami pošljite prek e-pošte na naslov: Mautbefreiung@toll-

collect.de

Pri priponkah ne prekoračite omejitve velikosti 5 MB.

35
Dokumente lahko pošljete tudi po pošti na naslov:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Nemčija

99
* Obvezno polje
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