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Arna choimisiúnú ag

1
Gearán maidir le áirithint nó cealú

2
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 *.

3
Sonraí an chustaiméara

4
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) nó ainm

5
Uimhir, Sráid

6
Cód poist

7
Cathair

8
Tír

9
Guthán

(cód idirnáisiúnta agus ceantair)

10
Ríomhphost

11
Sonraí bainc

12
I gcás aistriú an dola inaisíoctha thar lear, féadfar táillí aistrithe a

ghearradh ar bhainc.

13
Sealbhóir cuntais

14
IBAN (International Bank Account Number)

15
BIC (Bank Identifier Code)

16
Mura bhfuil IBAN/BIC agat comhlánaigh na réimsí seo a leanas, le do

thoil.

17
Uimhir chuntais

18
Cód sórtála bainc

19
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication)-Code

20
Eolas faoi áirithint/cealú

21
Roghanna áirithintí

22
le app

23
ar líne

24
Tuilleadh eolais faoi áirithint/cealú

25
Dáta / Am

26
Lá Mí Bliain Uair Nóiméad

27
Gan aon iarracht ar chealúchán

28
Cealú iomlán

29
Cealú neamhiomlán

30
Ceann scríbe nua

31
Eolas maidir leis an admháil áirithinte / doiciméad cealaithe

32
Uimhir áirithinte / uimhir cealaithe (feic admháil)

33
Admháil áirithinte bailí ó

34
Admháil áirithinte bailí go dtí

35
Cláruimhir feithicle

36
Níor bhfuair mé admháil áirithinte

37
Cúis leis an gcealú

38
Cuir d’admháil leis an bhfoirm le do thoil.

39
Ní mór achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig Toll Collect GmbH

laistigh de dhá mhí. Nuair a bhíonn an dá mhí istigh scriostar na

sonraí.

40
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus

iomlán.

Ní dhéanfaidh Toll Collect GmbH do shonraí a phróiseáil ach chun

críocha próiseáil gearáin.

Glacaim le téarmaí agus coinníollacha ginearálta (GTC) Toll Collect

GmbH. Tá an GTC ar fáil ar an Idirlíon ag www.toll-collect.de/go/agb

nó is féidir é a iarraidh ó Toll Collect GmbH (glaonna ón nGearmáin:

0800 222 2628, glaonna ón iasacht: 008000 222 2628 (saor in aisce,

d’fhéadfadh praghsanna fón póca a bheith éagsúil))

** saor in aisce, d'fhéadfadh costais fóin phóca a bheith le híoc

41
Áit, Dáta

42
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí

43
Comhlánaigh an fhoirm le síniú údaraithe agus le stampa oifigiúil

cuideachta agus seol trí ríomhphost í chuig service@toll-collect.de

nó tríd an bpost chuig Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach

11 03 29, 10833 Berlin, an Ghearmáin

99
* Réimse éigeantach
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