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Βοήθεια συμπλήρωσης

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.

ευχαριστώ

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

Κατ‘ εντολή της

1
Ανάληψη σύμβασης

2
Συμπληρώστε πλήρως αυτό το έντυπο. Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας

υπολογιστή, smartphone ή tablet, γράψτε με ευανάγνωστα κεφαλαία

γράμματα. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *.

3

4
Στοιχεία πελάτη

5
Αριθμός πελάτη

6
Εταιρεία (με νομική μορφή) ή αντίστοιχα όνομα ΠΑΛΙΑ

7
Εταιρεία (με νομική μορφή) ή αντίστοιχα όνομα ΝΕΑ

8
Δικαστήριο εγγραφής, αριθμός εμπορικού μητρώου

9
Αναφέρετε είτε ΑΦΜ είτε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ

10
ΑΦΜ

11
είτε

12
Αριθμός ταυτοποίησης φόρου κύκλου εργασιών

13
Κωδικός κράτους

14
Για μέλη της ΕΕ:

15
Για μη μέλη της ΕΕ:

16
ΝΕΑ εταιρεία, αριθμός πελάτη

17
Διεύθυνση εταιρείας ΝΕΟΥ πελάτη (εφόσον δεν έχει κάνει εγγραφή

στην Toll Collect)

18
Οδός, αρ.

19
Τ.Θ

20
Τ.Κ

21
Περιοχή

22
Χώρα

23
Υπεύθυνος επικοινωνίας (επίθετο, όνομα)

24
E-mail

25
Τηλέφωνο

(να αναφέρεται το πρόθεμα ή ο αυτόματος για την κάθε χώρα)

26
E-mail αποστολής τιμολογίων

27
Υπηρεσίες (συμπληρώνεται από την ΝΕΑ εταιρεία)

28
Ανάλυση διοδίων

Πώς θέλετε να λαμβάνετε την κατάσταση διοδίων? (Να γίνει μόνο μία

επιλογή)

29
Στην πύλη πελατών

30
Για να μπορείτε να ανακτήσετε την ανάλυση διοδίων, ενεργοποιήστε

τον διαδικτυακό λογαριασμό σας στην πύλη πελατών. Η εταιρεία Toll

Collect GmbH αποστέλλει μήνυμα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση

λογιστικής εκκαθάρισης μόλις οι αναλύσεις διοδίων είναι διαθέσιμες

στην πύλη πελατών.

31
Μέσω ταχυδρομείου

32
Αποδεικτικό μεμονωμένων διαδρομών

Πώς θέλετε να λαμβάνετε την αναλυτική απόδειξη διοδίων για κάθε

διαδρομή; (Να γίνει μόνο μία επιλογή)

33
Για να μπορείτε να ανακτήσετε το αποδεικτικό μεμονωμένων

διαδρομών, ενεργοποιήστε τον διαδικτυακό λογαριασμό σας στην

πύλη πελατών. Η εταιρεία Toll Collect GmbH αποστέλλει μήνυμα στην

ηλεκτρονική σας διεύθυνση λογιστικής εκκαθάρισης μόλις τα

αποδεικτικά μεμονωμένων διαδρομών είναι διαθέσιμα στην πύλη

πελατών.

34
Το αποδεικτικό μεμονωμένων διαδρομών δεν μπορεί να αποσταλεί

μέσω ταχυδρομείου όταν η ανάλυση διοδίων έχει δημιουργηθεί στην

πύλη πελατών.

35
Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα έχετε τη δυνατότητα να

χρησιμοποιείτε την πύλη πελατών της Toll Collect.

36
E-mail στην πύλη πελατών

Για αυτόματες ειδοποιήσεις, όταν νέα έγγραφα έχουν τεθεί στη

διάθεσή σας στην πύλη πελατών.

37
Συμφωνώ ότι η εταιρεία

38
θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σχέση χρήσης

μου με την Toll Collect GmbH.

39
Υπόδειξη: Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο η νέα εταιρεία να

υπογράψει τη δήλωση στη σελίδα 3 και να αποστέλλει αντίγραφο του

αποσπάσματος από το εμπορικό μητρώο ή την εγγραφή ή

επανεγγραφή της επιχείρησης στην Toll Collect.

40
Ο δικός μου παλιός αριθμός χρήστη επιτρέπεται να διαγραφεί μετά

την πραγματοποίηση της ανάληψης της σύμβασης.

41
Βεβαιώνω, ότι όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά.

Η Toll Collect θα επεξεργαστεί τα στοιχεία σας αποκλειστικά για

λόγους εκτέλεσης της σύμβασης.

Αποδέχομαι τους γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ) της Toll Collect

GmbH. Οι ΓΟΣ είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, στην τοποθεσία

www.toll-collect.de/go/agb ή μπορούν να ζητηθούν από την Toll

Collect GmbH (Κλήσεις από τη Γερμανία: 0800 222 2628, κλήσεις από

το εξωτερικό: 008000 222 2628 (δωρεάν, οι τιμές για κινητά τηλέφωνα

ενδέχεται να διαφέρουν)

** Χωρίς χρέωση. Οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να

διαφέρουν

42
Τόπος, Ημερομηνία

43
Υπογραφή και ενδ. σφραγίδα της εταιρείας

(Εταιρεία ΠΑΛΑΙΑ)

44
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το έντυπο με νομικά δεσμευτική

υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

service@toll-collect.de ή ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση Toll

Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,

Γερμανία

45
Συμπληρώνεται από τη νέα εταιρεία

46
Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη σχέση

χρήσης με την Toll Collect GmbH από την παλιά στη νέα εταιρεία,

ιδίως η ανάληψη συσκευών οχημάτων (OBU) είναι δυνατή μόνο,

εφόσον η νέα εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις αξιώσεις

της Toll Collect έναντι της παλιάς εταιρείας.

(Υπόδειξη: Παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης μόνο των συσκευών

οχήματος ολόκληρου του στόλου φορτηγών. Στο πλαίσιο αυτό

διατηρείται ο προηγούμενος αριθμός χρήστη.)

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να υπογράψει η νέα εταιρεία την

παρακάτω δήλωση και να αποστείλλει στην Toll Collect ένα

αντίγραφο του αποσπάσματος εμπορικού μητρώου (εφόσον

υπάρχει).

47
Μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων

48
Βεβαιώνω στο όνομα της

49
, ότι η σχέση χρήσης μεταξύ της Toll Collect GmbH και της

50
μεταβιβάστηκε σε εμάς και εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για όλες

τις αξιώσεις της Toll Collect GmbH από αυτή τη σχέση χρήσης

εναντίον της προαναφερόμενης (πεδίο 6) εταιρείας.

51
Υπογραφή και ενδ. σφραγίδα της εταιρείας

(Εταιρεία ΝΕΑ)

99
* Υποχρεωτικό πεδίο
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