Nápověda

CZ

Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!
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Převzetí smlouvy

2

Tento formulář prosím v počítači úplně vyplňte. Pokud nemáte k
dispozici počítač, pište čitelně tiskacím písmem. Příslušná políčka
prosím zakřížkujte. Pole, která musí být vyplněna, jsou označena *.
Údaje o zákazníkovi
Uživatelské číslo
Firma (vč. právní formy), popř. jméno STARÉ
Firma (vč. právní formy), popř. jméno NOVÉ
Registrační soud, číslo obchodního rejstříku
Daňové číslo
Pro členské státy EU:
Daňové identifikační číslo
Pro nečlenské státy EU:
Daňové číslo
Kód země
Je NOVÁ firma již registrována u společnosti Toll Collect?
Ano
Ne
NOVÁ firemní adresa zákazníka (pokud již není registrována u
společnosti Toll Collect)
Ulice, č.
Poštovní přihrádka
PSČ
Místo
Země
Kontaktní osoba (příjmení, jméno)
Telefon
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
Fax
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
E-mail pro účely vyúčtování
Zasílání informací
Uděluji společnosti Toll Collect GmbH souhlas k zasílání informací na
e-mailovou adresu pro vyúčtování.
Služby (musí vyplnit NOVÁ firma)
Výpis vyúčtování mýta
Jakým způsobem chcete dostávat výpis vyúčtování mýta? (Zvolte
pouze jednu možnost)
Na zákaznickém portálu
Poštou
Doklad jednotlivých jízd
Jakým způsobem chcete dostávat doklad jednotlivých jízd? (Zvolte
pouze jednu možnost)
Doklad jednotlivých jízd nelze zaslat poštou, pokud se výpis
vyúčtování mýta vystavuje na zákaznickém portálu.
Chcete získat povolení pro zákaznický portál?
**** Pro možnost zobrazení výpisu vyúčtování mýta a dokladu
jednotlivých jízd si aktivujte webový účet na zákaznickém portálu.
Ihned po vystavení výpisu vyúčtování mýta nebo dokladu
jednotlivých jízd na zákaznickém portálu zašle společnost Toll Collect
GmbH zprávu na e-mailovou adresu pro vyúčtování.
Souhlasím, aby firma
převzala práva a povinnosti vyplývající z mého uživatelského vztahu
se společností Toll Collect GmbH.
Pokyn:
Pro tento účel je nutné, aby nová firma podepsala následující
prohlášení a společnosti Toll Collect zaslala kopii svého výpisu
registrace v obchodním rejstříku.
Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.
Společnost Toll Collect GmbH bude Vaše data ukládat, zpracovávat a
používat výhradně pro účely realizace smlouvy.
Tímto akceptuji Všeobecné obchodní podmínky společnosti Toll
Collect GmbH (Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB). AGB je
možné nalézt na internetu na www.toll-collect.de/agb nebo mohou
být vyžádány od společnosti Toll Collect GmbH (Telefonáty z
Německa: 0800 222 2628**, Telefonáty ze zahraničí: 00800 0 222
2628**).
Místo, datum
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Podpis a popř. razítko firmy
(Firma PŮVODNÍ)
Tento formulář prosím zašlete s právoplatným podpisem a razítkem
firmy na následující adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Německo nebo jej zašlete faxem na
číslo:
+49 180 1 222628 ***.
** zdarma, ceny z mobilní sítě se mohou odlišovat
*** v Německu:
cena z pevné sítě 0,039 EUR/min;
cena z mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min
Pro vyplnění novou firmou
Přenesení práv a povinností z uživatelského vztahu se společností
Toll Collect GmbH ze staré firmy na novou, především převzetí
palubních přístrojů (OBU), je možné pouze tehdy, pokud nová firma
přebírá ručení za veškeré nároky společnosti Toll Collect vůči staré
firmě.
(Pokyn: Převzít lze pouze palubní přístroje kompletní flotily
nákladních automobilů. Staré uživatelské číslo přitom zůstává
zachováno.)
Pro tento účel je nutné, aby nová firma podepsala následující
prohlášení a společnosti Toll Collect zaslala kopii svého výpisu
registrace v obchodním rejstříku (pokud existuje). rejstříku (pokud
existuje).
Přenesení práv a povinností
Potvrzuji jménem
, že na nás byl přenesen uživatelský vztah mezi společností Toll
Collect GmbH a
a že přebíráme ručení za veškeré nároky společnosti Toll Collect
GmbH vyplývající z tohoto uživatelského vztahu vůči výše (v poli 6)
uvedené firmě.
Podpis a popř. razítko firmy
(Firma NOVÁ)
* Tato pole musí být vyplněna
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