Doldurma yardımı
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Lütfen Almanca formu doldurunuz.
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Ücrete tabi olmayan araçlar: Uzatma
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I. Dilekçeyi veren
Lütfen bu formu bilgisayarla eksiksiz doldurunuz. Eğer bilgisayar
kullanma imkanınız yoksa lütfen okunaklı şekilde matbaa harfleriyle
yazın. Lütfen ilgili haneleri işaretleyiniz. Zorunlu haneler * ile
işaretlenmiştir.
Müşteri bilgileri
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı
MB numarası
Adresi
Cadde adı, bina no.
Posta kutusu
Posta kodu
Yerin adı
Ülke
Web sayfası
Muhatap
Şirketin adı
Ticaret Sicili kaydına göre
ticari şekli
Soyadı, Adı
Telefon
(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)
Telefaks
(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)
E-posta
II. Uzatma
Toll Collect firmasında ücrete tabi olmayan araç olarak kayıtlı olan
araçların kaydının uzatılmasını talep ediyorum. Lütfen gerektiğinde
sayfanın bir kopyasını alın.
Araçlar
En fazla 2 yıl kayıt süresi
Motorluı aracın plaka numarası
Römorkun plaka numarası
Aracı iki yılda kısa bir süre için kaydetmek istediğinizde lütfen buraya
tarih girin.
(GG.AA.YYYY)
Aşağıda belirtilenleri beyan ediyorum:
• Adı geçen motorlu araçların sahibiyim ve her araç, seçilen kayıt
süresi boyunca sadece bazı zamanlarda değil, aksine her zaman
otoyol ücretlerinden muaf koşullarına sahiptir.
• 1, 2 a ve 3 - 7 maddelerinde belirtilen kayıt nedenlerinden birisi söz
konusu olduğunda; belirtilen motorlu aracın kullanım amacı aracın
dış görünümünden kesin şekilde tespit edilebilmektedir.
• 8-10 maddelerinde belirtilen bir kayıt nedeni söz konusu
olduğunda; araç yapısal olarak ticari yük taşımacılığı veya şirket içi
yük taşımacılığı için tasarlanmamıştır ve bu amaçlar için
kullanılmamaktadır. Araç, sahip olduğu tasarım özellikleri (Araç tipi
ve karoseri) bakımından yük taşımacılığı için uygun değildir ve de
Alman Karayolları Yük Taşımacılığı Kanunu'nun (GüKG) 1. paragrafı
anlamında yük taşımacılığı için kullanılmamaktadır. Aracın ticari yük
taşımacılığı veya şirket içi yük taşımacılığı olmak üzere yük
taşımacılığında kullanılması, kayıt işleminin yapılmasını gerektirmez.
Aşağıda belirtilenleri biliyorum:
• Verdiğim bilgilerin gerçekliğinden ve hukuki doğruluğundan şahsen
ben sorumluyum (yeterlilik beyanı prensibi).
• Yapılan kaydın en fazla iki yıl geçerli olduğunu ve olası değişiklikleri
(araç ruhsatında değişiklik veya araç ruhsatının geçerliliğinin ortadan
kaldırılması) veya otoyol ücretlerinden muafiyet koşullarının
geçersizliğini Toll Collect firmasına hemen bildirmekle yükümlüyüm.
• Belirttiğim araçların veya araç kombinasyonlarının kaydedilmesi,
ücretten muafiyetin, Toll Collect veya Yük Trafiği Federal Dairesi
(BAG) tarafından yasal olarak kabul edilmesi anlamına gelmez.
Ben
• ilgili makamların her zaman, verilerimin doğruluğunu kontrol
etmeğe yetkili olduklarının,
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• otoyol ücretini kasıtlı olarak veya ihmal nedeniyle ödememenin
veya vaktinde ödememenin 20.000 € ya kadar varan para cezaları ile
cezalandırılabileceğinin, (§263 StGB, Ceza Yasası’nın 263. Maddesin
göre) sahtekarlık suçunun işlenmesi halinde beş yıla varan hapis
cezası veya para cezası verilebileceğinin ve de ödenmemiş ücretlerin
sonradan tahsil edileceğinin bilincindeyim.
Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu temin ederim.
Toll Collect firması, bu işlem kapsamında ilettiğim bilgileri, sadece
ücret yükümlülüğünden muafiyet kaydı amacı için toplayacak,
düzenleyecek ve kullanacaktır. Bunun için Toll Collect firması, bu
bilgileri ve de özel olarak ibraz edilen belgeleri Yük Trafiği Federal
Dairesi'ne (BAG) de iletecektir. Toll Collect firmasının, bu işlem
çerçevesinde topladığı bilgileri düzenlemesine ve kullanmasına izin
veriyorum. Ayrıca, Toll Collect firmasının bu bilgileri Yük Trafiği
Federal Dairesi'ne (BAG) iletmesine izin veriyorum.
Evet / Hayır
Verdiğim bu izni, iptal talebinden sonra geçerli olmak üzere istediğim
zaman iptal edebileceğim hakkına sahip olduğumu biliyorum. İptal
talebinizi, lütfen posta yoluyla Toll Collect, Customer Contact /
Kontrolle, 10875 Berlin, Almanya adresine gönderin veya faks
aracılığıyla şu numaraya bildirin: +49 30 74077 7332.
Yer, Tarih
İmza ve gerekirse şirket kaşesi
Formu, lütfen yasal yetkili tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi
vurulmuş olarak aşağıda belirtilen adrese gönderin:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Almanya
Veya faks aracılığıyla şu numaraya gönderin:
+49 30 74077 7332
* Zorunlu hane
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