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Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.
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B’ordni ta’

1
Ilment dwar id-dħul fis-sistema jew

kanċellazzjoni

2
Jekk jogħġbok imla din il-formola kompletament. Jekk ma għandekx

kompjuter, tablet jew smartphone, jekk jogħġbok ikteb b'mod

leġġibbli b'ittri kbar. L-entrati meħtieġa huma mmarkati bis-simbolu

*.

3
Data tal-klijent

4
Kumpanija (flimkien mal-forma legali) jew isem

5
Numru tal-bini, it-triq

6
Kodiċi Postali

7
Lokalità

8
Pajjiż

9
Telefown

(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)

10
Indirizz elettroniku

11
Dettalji tal-bank

12
Fil-każ tat-trasferiment tan-nol li għandu jiġi rimborżat lejn pajjiż

barrani jistgħu jkunu dovuti miżati għat-trasferiment bil-banek.

13
Detentur tal-kont

14
IBAN (Kodiċi Internazzjonali tal-Kontijiet tal-Bank)

15
BIC (Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tal-Bank)

16
Jekk inti m'għandekx IBAN/IBIC, jekk jogħġbok imla l-ispazji li ġejjin

17
Numru tal-kont

18
Kodiċi ta’ Xorta tal-Bank

19
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication)-Code

20
Informazzjoni għad-dħul fis-sistema/għall-kanċellazzjoni

21
Metodi ta’ dħul fis-sistema

22
bl-app

23
onlajn

24
Informazzjoni addizzjonali għad-dħul fis-sistema/għall-

kanċellazzjoni

25
Data/ħin

26
Jum Xahar Sena Siegħa Minuta

27
Ebda tentattiv ta' tħassir

28
Kanċellazzjoni sħiħa

29
Kanċellazzjoni parzjali

30
Punt ta’ tmiem ġdid

31
Dettallji dwar l-irċevuta ta’ meta dħalt fis-sistema / irċevuta tal-

kanċellazzjoni

32
Numru ta’ dħul fis-Sistema / numru tal-kanċellazzjoni (ara rċevuta)

33
Bidu tal-validità ta’ l-irċevuta

34
Tmiem il-validità ta’ l-irċevuta

35
Reġistrazzjoni tal-vettura

36
Ma rċevejtx l-irċevuta għad-dħul fis-sistema.

37
Raġuni għall-ilment

38
Jekk jogħġbok ehmeż l-irċevuti tiegħek mal-formola.

39
L-oġġezzjonijiet għandhom jiġu ssottomessi bil-miktub fi żmien

xahrejn għand Toll Collect GmbH. Wara li jgħaddu xahrejn, id-data

titħassar.

40
B’dan qed nikkonferma li jien ipprovdejt tagħrif preċiż u sħiħ.

Toll Collect GmbH se tipproċessa d-data tiegħek esklussivament għal

skopijiet marbuta mal-ilmenti.

Jien naċċetta t-termini u l-kundizzjonijiet (AGB) ta’ Toll Collect GmbH.

It-termini u l-kundizzjonijiet huma disponibbli fuq l-internet fuq

www.toll-collect.de/go/agb jew jistgħu jintalbu mingħand Toll

Collect GmbH (telefonati mill-Ġermanja: 0800 222 2628, telefonati

minn barra l-Ġermanja: 008000 222 2628 (mingħajr ħlas, it-tariffi tat-

telefonija mobbli jistgħu jvarjaw))

** sejħa mingħajr ħlas, rati għal telefonija ċellulari jistgħu jvarjaw

41
Lokalià, data

42
Firma, timbru tal-kumpanija

43
Jekk jogħġbok ibgħat il-formola b'firma valida legalment u b'timbru

tal-kumpanija permezz ta’ email lil service@toll-collect.de jew bil-

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

10833 Berlin, il-Ġermanja

99
* Spazju meħtieġ
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