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Doldurma yardımı

Lütfen Almanca formu doldurunuz.

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

Görevlendiren

1
Otoyol Ücret Listesine İtiraz

2
Lütfen bu formu eksiksiz doldurun. Eğer bilgisayar, tablet veya akıllı

telefon kullanma imkanınız yoksa lütfen okunaklı şekilde matbaa

harfleriyle yazın. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

3
Müşteri bilgileri

4
Müşteri numarası

5
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı

6
Cadde adı, bina no.

7
Posta kodu

8
Yerin adı

9
Ülke

10
İrtibat kişisi (soyadı, adı)

11
Telefon

(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)

12
Faturanın gönderileceği e-posta adresi

13
Otoyol ücret listesiyle ilgili bilgiler

Otoyol ücret listesiyle ilgili bilgiler (devam)

14
Otoyol ücret listesi no.

15
Itiraz

16
Aracın plaka numarası

17
Kayıt no.

18
İtiraz edilen yolculuğun tarihi

19
gün ay yıl

20
İtirazın nedeni

21
Hatalı km bilgisi

22
Zararlı madde sınıfı yanlış

23
Hatalı ücret miktarı

24
Lütfen kısa bir açıklama ekleyin.

25
Çifte otoyol ücreti kaydı

Lütfen ikici kayıt numarasını da belirtiniz.

26
Diğer nedenler

27
Daha başka itirazların olması durumunda lütfen daha başka form

kullanınız.

28
İtiraz edilen tutar

29
euro

30
Açıklamalar

31
Deliller / ekler*

32
Sisteme giriş belgeleri (fotokopisi)

33
Araç ruhsatı veya güncel motorlu taşıt vergisi bildirimi (kopye)

34
Diğer hususlar

35
İtiraz başvuruları iki ay içerisinde yazılı olarak Toll Collect GmbH'ye

iletilmelidir. İki ay dolduktan sonra bilgiler silinir.

36
Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu temin ederim.

Toll Collect GmbH, verilerinizi yalnızca şikayetinizi işleme koymak

amacıyla işleyecektir.

Toll Collect GmbH firmasının genel ticari şartlarını (AGB) kabul

ediyorum. Genel ticari şartları internet ortamında www.toll-

collect.de/go/agb adresinden inceleyebilir veya Toll Collect

GmbH'den talep edebilirsiniz (Almanya'dan yapılan aramalar: 0800

222 2628, Almanya dışından aramalar için: 008000 222 2628

(ücretsizdir, mobil şebeke ücretleri değişiklik gösterebilir))

** ücretsiz, cep telefonu fiyatları farklı olabilir

37
Yer, Tarih

38
İmza ve gerekirse şirket kaşesi

39
Formu lütfen yetkili tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi vurulmuş

halde e-posta aracılığıyla service@toll-collect.de adresine veya

posta yoluyla Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29,

10833 Berlin, Almanya adresine gönderin

99
* Zorunlu hane
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