Помощ при попълване

BG

Моля попълнете немския формуляр. Благодарим Ви!
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Прехвърляне на договор

2

Моля, попълнете изцяло този формуляр с компютър. Ако нямате
на разположение компютър, моля, пишете четливо с печатни
букви. Моля, отбележете с кръстче съответстващите данни.
Задължителните за попълване полета са обозначени със *.
Данни на клиента
Потребителски номер
Фирма (с юридическа форма), респ. СТАРО наименование
Фирма (с юридическа форма), респ. НОВО наименование
Регистърен съд, номер в търговския регистър
Данъчен номер
За членове на ЕС:
ДДС (данък добавена стойност)-идентификационен номер
За страни, които не членуват в ЕС:
ДДС номер
Код на страната
НОВАТА фирма вписана ли е вече в Toll Collect?
Да
не
Фирмен адрес на НОВИЯ клиент (при условие че не е вписан в
Toll Collect)
Улица, номер
Пощенска кутия
Пощенски код
Населено място
Държава
Лице за контакт (фамилно име, собствено име)
Телефон
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Имейл за отчитане
Изпращане на информация
Разрешавам на Toll Collect GmbH да изпраща информация на
имейл адреса за отчитане.
Услуги (да се попълни от НОВАТА фирма)
Ведомост за пътните такси
Как желаете да получавате ведомостта за пътните такси? (моля,
направете само един избор)
В Клиентски портал
Моля, активирайте Вашия уеб акаунт в клиентския портал, за да
можете да отваряте ведомостта за пътните такси и
спецификацията на отделните пропътувани отсечки. Фирма Toll
Collect GmbH ще изпрати съобщение на Вашия имейл адрес за
отчитане, щом ведомостите за пътните такси бъдат предоставени
в клиентския портал.
По пощата
Спецификация на отделните пропътувани отсечки
Как желаете да получавате спецификацията на отделните
пропътувани отсечки? (моля, направете само един избор)
Моля, активирайте Вашия уеб акаунт в клиентския портал, за да
можете да отваряте спецификацията на отделните пропътувани
отсечки. Фирма Toll Collect GmbH ще изпрати съобщение на
Вашия имейл адрес за отчитане, щом спецификациите на
отделните пропътувани отсечки бъдат предоставени в
клиентския портал.
Спецификацията на отделните пропътувани отсечки не може да
бъде изпратена по пощата, ако ведомостта за пътните такси се
предоставя в Клиентския портал.
Аз съм съгласен с това, фирмата
да поеме правата и задълженията от моите потребителските
отношения с Toll Collect GmbH.
Указание:
За целта е необходимо, новата фирма да подпише следващата
декларация и да изпрати копие от нейното извлечение от
търговския регистър на Toll Collect.
Моят стар потребителски номер може да бъде изтрит след
прехвърляне на договора.
Аз уверявам, че всички данни са пълни и правилни.
Toll Collect GmbH ще запамети, обработи и използва Вашите
данни изключително с цел операции по изпълнение на договора.
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Аз акцептирам «Общите търговски условия» (ОТУ) на Toll Collect
GmbH. Общите търговски условия ще намерите в Интернет под
www.toll-collect.de/go/agb или могат да се изискат от Toll Collect
GmbH (Обаждания от Германия: 0800 222 2628**, обаждания от
чужбина: 00800 0 222 2628**).
** безплатно, цени на мобилни мрежи могат да се различават
Населено място, дата
Подпис и евентуално печат на фирмата
(СТАРА фирма)
Моля, изпратете формуляра с валиден подпис и печат на
фирмата, на следния адрес: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland +49 180 1 222628 (такси в
рамките на Германия: Цена от стационарната мрежа 3,9
цента/мин; цени от мобилни мрежи максимум 42 цента/мин)
Да се попълни от новата фирма
Прехвърлянето на правата и задълженията от потребителските
отношения с Toll Collect GmbH от старата на новата фирма,
особено прехвърляне на бордови уреди за автомобил (OBU), е
възможно само, ако новата фирма поеме отговорността за
всички искания от Toll Collect срещу старата фирма.
(Указание: Могат да се приемат само бордовите уреди за
автомобил на цялата флота от товарни автомобили. При това се
запазва старият потребителски номер.)
За целта е необходимо, новата фирма да подпише следващата
декларация и да изпрати копие от нейното извлечение от
търговския регистър (при наличие) на Toll Collect.
Прехвърляне на правата и задълженията
Аз потвърждавам от името на
, че потребителските отношения между Toll Collect GmbH и
са прехвърлени на нас и ние поемаме отговорността за всички
искания на Toll Collect GmbH от тези потребителските отношения
срещу указаната по-горе (в поле 6) фирма.
Подпис и евентуално печат на фирмата
(НОВА фирма)
* Задължително за попълване поле
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