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Täyttöohje

Täytä ehdottomasti saksankielinen kaavake. Kiitos!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 107, V 4.0, Tiedontaso 01/2023

Toimeksiantaja

1
Sopimuksen siirto

2
Täytä tämä lomake kokonaisuudessaan. Jos käytettävissäsi ei ole

tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, kirjoita selkeästi luettavilla

painokirjaimilla. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.

3

4
Asiakastiedot

5
Asiakasnumero

6
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi VANHA

7
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi UUSI

8
Kaupparekisterioikeus, kaupparekisterinumero

9
Ilmoita joko veronumero tai arvonlisäverotunnus

10
Veronumero

11
tai

12
Liikevaihtoveron tunnistenumero

13
Maakoodi

14
EU-jäsenmaat:

15
EU:hun kuulumattomat maat:

16
UUSI yritys, asiakasnumero

17
UUDEN asiakkaan yrityksen osoite (jos ei rekisteröity Toll Collectiin)

18
Lähiosoite

19
Postilokero

20
Postinumero

21
Postitoimipaikka

22
Maa

23
Yhteyshenkilö (sukunimi, etunimi)

24
Sähköposti

25
Puhelin

(ilmoita myös maakohtainen suuntanumero)

26
Laskutussähköposti

27
Palvelut (UUDEN yrityksen täytettävä)

28
Tiemaksulaskelma

Millä tavalla haluat saada tiemaksulaskelman? (Valitse vain yksi

vaihtoehto)

29
Asiakasportaalissa

30
Aktivoi verkkotilisi asiakasportaalissa, jotta voit hakea esiin

tiemaksulaskelman. Toll Collect GmbH lähettää sinulle viestin

laskutussähköpostiosoitteeseesi heti, kun tiemaksulaskelmat ovat

asiakasportaalissa.

31
postitse

32
Yksittäisajoerittely

Millä tavalla haluat saada yksittäisajoerittelyn? (Valitse vain yksi

vaihtoehto)

33
Aktivoi verkkotilisi asiakasportaalissa, jotta voit hakea esiin

yksittäisajoerittelyn. Toll Collect GmbH lähettää sinulle viestin

laskutussähköpostiosoitteeseesi heti, kun yksittäisajoerittelyt ovat

asiakasportaalissa.

34
Yksittäisajoerittelyä ei voi lähettää postitse, jos tiemaksulaskelma on

saatavissa asiakasportaalista.

35
Heti kun olet rekisteröitynyt, sinulla on mahdollisuus käyttää Toll

Collect -asiakasportaalia.

36
Sähköposti asiakasportaali

Automaattisia ilmoituksia varten, jos asiakasportaaliin on asetettu

uusia dokumentteja sinua varten.

37
Hyväksyn että toiminimelle

38
siirtyvät oikeudet ja velvollisuudet käyttäjäsuhteestani Toll Collectin

kanssa.

39
Ohje: Tätä varten on tarpeellista, että uusi yritys allekirjoittaa sivulla

3 olevan vakuutuksen ja lähettää kopion kaupparekisteriotteestaan

tai yrityksen rekisteröinnistä tai muutoksesta Toll Collect -yhtiölle.

40
Vanhan käyttäjänumeroni saa poistaa sopimuksen siirron jälkeen.

41
Vakuutan, että kaikki tiedot ovat täydellisiä ja oikein.

Toll Collect käsittelee tietojasi ainoastaan sopimusmenettelyn

tarkoituksiin.

Hyväksyn Toll Collect GmbH -yhtiön yleiset sopimusehdot (AGB).

Yleiset sopimusehdot (AGB) ovat saatavana internetistä osoitteesta

www.toll-collect.de/go/agb tai ne voi pyytää Toll Collect GmbH

-yhtiöstä (puhelinsoitot Saksasta: 0800 222 2628, puhelinsoitot

Saksan ulkopuolelta: 008000 222 2628 (ilmainen, matkapuhelinhinnat

voivat olla erilaisia)

** ilman maksua, matkapuhelinsoiton hinnat voivat vaihdella

42
Paikka, päiväys

43
Allekirjoitus, mahd. yrityksen leima

(VANHA yritys)

44
Lähetä oikeudellisesti pätevä allekirjoitettu ja yrityksen leimalla

varustettu lomake sähköpostiosoitteeseen service@toll-collect.de

tai postiosoitteeseen Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach

11 03 29, 10833 Berlin, Saksa

45
Uusi toiminimi täyttää

46
Toll Collect GmbH:n kanssa solmitun käyttäjäsuhteen oikeuksien ja

velvollisuuksien siirtäminen vanhalta toiminimeltä uudelle

toiminimelle, ennen kaikkea ajoneuvolaitteiden (OBU) käytön siirto

on mahdollista vain, mikäli uusi toiminimi ottaa vastatakseen

kaikista Toll Collectin vaateista vanhaa toiminimeä kohtaan.

(Huomio: Siirtäminen on mahdollista vain mikäli koko kuorma-

autokaluston ajoneuvolaitteet siirretään. Tällöin vanha

käyttäjänumero pysyy voimassa.)

Tätä varten on tarpeen, että uusi toiminimi allekirjoittaa alla olevan

vakuutuksen ja lähettää Toll Collectille kopion

kaupparekisteriotteestaan (mikäli sellainen on olemassa).

47
Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto

48
Vahvistan seuraavan toiminimen nimissä

49
että Toll Collectin ja seuraavan toiminimen välinen käyttäjäsuhde

50
on siirtynyt meille ja että otamme vastuun kaikista Toll Collectin

vaateista yllä (kentässä 6) mainuttua toiminimeä kohtaan, jotka

vaateet perustuvat tähän käyttäjäsuhteeseen.

51
Allekirjoitus, mahd. yrityksen leima

(UUSI yritys)

99
* Pakollinen kenttä

Sivu 1 (1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

