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Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 076, V 13.0, Redakcija: 01/2023

Pasūtītājs ir

1
Pretenzija saistībā ar brauciena

rezervāciju vai brauciena atcelšanu

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
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds

5
Iela, Nr.

6
Pasta indekss

7
Pilsēta

8
Valsts

9
Tālrunis

(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)

10
E-pasts

11
Bankas konta rekvizīti

12
Pārskaitot apmaksājamo nodevu uz ārzemēm, saņēmēja banka var

iekasēt papildu samaksu par pārskaitījuma veikšanu.

13
Konta īpašnieks

14
IBAN (International Bank Account Number – Starptautiskais bankas

konta numurs)

15
BIC (bankas identifikācijas kods)

16
Ja Jums nav IBAN/BIC, lūdzam aizpildīt sekojošos lauciņus.

17
Konta numurs

18
Bankas kods

19
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication)-Code

20
Informācija par brauciena rezervāciju /atcelšanu

21
Brauciena rezervācijas veidi

22
izmantojot aplikāciju

23
tiešsaistē

24
Papildu informācija par brauciena rezervāciju /atcelšanu

25
Datums/laiks

26
Diena mēnesis gads stunda minūte

27
Nav datu ievades atcēluma mēģinājums

28
Ievadīto datu pilnīga anulēšana

29
Ievadīto datu daļēja anulēšana

30
Jaunais galapunkts

31
Informācija par ievades kvītīm / atcelšanas kvīti

32
Brauciena rezervācijas Nr. / atcelšanas Nr. (skat. apliecinošo

dokumentu)

33
Ievades kvīts

derīguma termiņa sākums

34
Ievades kvīts

derīguma termiņa beigas

35
Transporta līdzekļa valsts numura zīme

36
Ievades kvīts netika saņemta

37
Reklamācijas iemesls

38
Lūdzu, pievienojiet veidlapai Jūsu apliecinošos dokumentus.

39
Iebildumi Toll Collect GmbH rakstveidā jāiesniedz divu mēnešu laikā.

Dati tiek dzēsti pēc diviem mēnešiem.

40
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

41
Vieta, datums

42
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs

43
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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