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Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 070, V 10.0, Redakcija: 01/2023

Pasūtītājs ir

1
Pretenzija par nodevas aprēķinu

2
Šo veidlapu lūdzam aizpildīt pilnībā. Ja Jums nav pieejams dators,

planšetdators vai viedtālrunis, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem,

drukātiem burtiem. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *.

3
Klienta dati

4
Klienta numurs

5
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds

6
Iela, Nr.

7
Pasta indekss

8
Pilsēta

9
Valsts

10
Kontaktpersona (uzvārds, vārds)

11
Tālrunis

(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)

12
Norēķinu e-pasta adrese

13
Informācija par nodevas aprēķinu

Informācija par nodevas aprēķinu (turpinājums)

14
Nodevas aprēķina numurs

15
Pretenzija

16
Transporta līdzekļa valsts numura zīme

17
Ievades numurs

18
Apstrīdētā brauciena datums

19
Diena mēnesis gads

20
Reklamācijas iemesls

21
Nepareizi norādīts km skaits

22
nepareiza kaitīgo vielu emisijas klase

23
Nepareizs nodevas apjoms

24
Lūdzu, pievienojiet īsu paskaidrojumu.

25
Nodevas maksājums registrēts divas reizes

Lūdzam norādīt arī otro nodevas maksājuma reģistrācijas numuru

26
Citi iemesli

27
Lai iesniegtu citas reklamācijas, lūdzu izmantojiet atsevišķu veidlapu.

28
Apstrīdētā summa

29
eiro

30
Piezīmes

31
Pierādījumi / pielikumi *

32
Ievades kvītis (kopijas)

33
Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības (Vācijā izdotajām

reģistrācijas

apliecībām - I daļas) vai izziņas par transporta līdzekļa nodokli kopija

34
Cits

35
Iebildumi Toll Collect GmbH rakstveidā jāiesniedz divu mēnešu laikā.

Dati tiek dzēsti pēc diviem mēnešiem.

36
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.

Toll Collect GmbH apstrādās Jūsu sniegtos datus tikai pretenziju

izskatīšanas nolūkā.

Es piekrītu Toll Collect GmbH vispārējiem darbības noteikumiem.

Vispārējie darbības noteikumi ir pieejami internetā www.toll-

collect.de/go/agb vai tos var pieprasīt Toll Collect GmbH (zvaniem

no Vācijas: 0800 222 2628, zvaniem no ārvalstīm: 008000 222 2628

(bezmaksas, mobilo tīklu operatoru cenas var atšķirties))

** bez maksas, mobilo sakaru tīklu tarifi var atšķirties

37
Vieta, datums

38
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs

39
Lūdzam nosūtīt šo veidlapu ar juridiski derīgu parakstu un

uzņēmuma zīmogu pa e-pastu uz adresi service@toll-collect.de vai

pa pastu uz adresi Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11

03 29, 10833 Berlin, Vācija

99
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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