Udfyldelsesvejledning

DK

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!

1

Kontraktovertagelse

2

Udfyld venligst denne formular fuldstændigt med computeren. Hvis
du ikke har en computer til rådighed, bedes du skrive læsevenligt
med blokbogstaver. Afkryds venligst det relevante. Felter mærket
med * er obligatoriske felter.
Kundedata
Brugernummer
Firma (med retsform) eller navn GAMMELT
Firma (med retsform) eller navn NYT
Erhvervs- og selskabsregister, selskabsregisternummer (CVR-nr.)
SE-nummer
For EU-medlemsstater:
Momsnummer
For ikke-EU-medlemsstater:
Momsnummer
Landekode
Firma NYT allerede registreret hos Toll Collect?
Ja
Nej
Firmaadresse kunde NY (såfremt ikke registreret hos Toll Collect)
Gade, nr.
Postboks
Postnr.
By
Land
Kontaktperson (efternavn, fornavn)
Telefon
(angiv venligst landekode)
Fax
(angiv venligst landekode)
Afregnings e-mail
Fremsendelse af informationer
Jeg giver Toll Collect GmbH tilladelse til at sende informationer til
afregnings-e-mailadressen.
Tjenesteydelser (skal udfyldes af firmaet NYT)
Gebyropgørelse
Hvordan ønsker du at modtage gebyropstillingen? (Foretag kun ét
valg)
I kundeportalen
Pr. post
Enkeltkørselsbevis
Hvordan ønsker du at modtage kvitteringen for enkeltturskørsel
(EFN)? (Foretag kun ét valg)
Enkeltkørselsbeviset kan ikke sendes pr. post, hvis gebyropgørelsen
er tilgængelig via kundeportalen.
Ønsker du en aktivering af kundeportalen?
**** Aktivér din online-konto i kundeportalen, så du kan hente
gebyropgørelsen og enkeltkørselsbeviset. Toll Collect GmbH sender
en meddelelse til din afregnings-e-mailadresse, når gebyropgørelser
eller enkeltkørselsbeviser er tilgængelige via kundeportalen.
Jeg er indforstået med, at firmaet
påtager sig rettighederne og forpligtelserne i henhold til mit
brugsretsforhold med Toll Collect GmbH.
NB:
Til dette er det nødvendigt, at det nye firma underskriver den
efterfølgende erklæring og sender en kopi af udskriften af erhvervsog selskabsregistret til Toll Collect.
Jeg forsikrer, at alle oplysninger er komplette og korrekte.
Toll Collect GmbH vil udelukkende gemme, behandle og bruge dine
oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af aftalen.
Jeg accepterer Toll Collect GmbH’s almene forretningsbetingelser
(AGB). De almene forretningsbetingelser (AGB) kan hentes på
internettet på www.toll-collect.de/agb eller bestilles hos Toll Collect
GmbH (Opkald fra Tyskland: 0800 222 2628**, opkald fra udlandet:
00800 0 222 2628**).
By, dato
Underskrift og evt. firmastempel
(Firma GAMMELT)
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Send venligst formularen med bindende underskrift og firmastempel
til følgende adresse: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11
03 29, 10833 Berlin, Tyskland, eller fax den til nr.:
+49 180 1 222628 ***.
** gratis, mobilpriser kan afvige
*** i Tyskland: Fastnetpris 3,9 cent/min;
mobilpriser maksimalt 42 cent/min
Skal udfyldes af det nye firma
Det er kun muligt at overdrage rettigheder og forpligtelser fra det
gamle til det nye firma i henhold til brugsretsforholdet med Toll
Collect GmbH, her især overtagelsen af køretøjsaggregater (OBU’er),
hvis det nye firma påtager sig ansvaret for Toll Collects samtlige krav
over for det gamle firma.
(Bemærk! Det er kun muligt at overtage køretøjsaggregaterne
(OBU'erne) i den samlede lastbilsflåde. Herved beholder man det
gamle brugernummer.)
Til dette er det nødvendigt, at det nye firma underskriver den
efterfølgende erklæring og sender en kopi af udskriften af erhvervsog selskabsregistret (hvis sådan haves) til Toll Collect.
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
Jeg bekræfter på vegne af
, at brugsretsforholdet mellem Toll Collect GmbH og
er overgået til os, og at vi påtager os ansvaret for Toll Collect GmbH´s
samtlige krav over for det ovennævnte (i felt 6) firma i henhold til
dette brugsretsforhold.
Underskrift og evt. firmastempel
(Firma NYT)
* Obligatorisk felt
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På vegne af

