Kitöltési segédlet

H

Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!
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Szerződés átruházása

2

Kérjük töltse ki komputerrel ezt a nyomtatványt hiánytalanul. Ha
nem áll rendelkezésére számítógép, kérjük, írjon jól olvasható
nyomtatott betűkkel. A megfelelőt kérjük x-szel jelölni. A kötelezően
kitöltendő mezők *-gal vannak jelölve.
Ügyféladatok
Használói szám
Cég (jogi formával együtt), ill. név, RÉGI
Cég (jogi formával együtt), ill. név, ÚJ
Cégbíróság, cégjegyzékszám
Adószám
EU-tagok:
Forgalmi adó azonosítási szám
Nem EU-tagok:
Áfa-szám
Országkód
Az ÚJ cégnév regisztrálva van már a Toll Collectnél?
igen
nem
Az ügyfél ÚJ cégcíme (ha még nincs regisztrálva a Toll Collectnél)
Utca, szám
Postafiók
Irányítószám
Hely
Ország
Kapcsolattartó személy (név, utónév)
Telefon
(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)
Elszámolási e-mail
Információküldés
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Toll Collect GmbH információkat küldjön
az elszámolási e-mail címre.
Szolgálatok (az ÚJ cég tölti ki)
Díjkimutatás
Hogyan szeretné megkapni az autópályadíj-kimutatást? (Kérjük, hogy
csak egyet válasszon ki)
Az Ügyfélkapun keresztül
A díjkimutatás megtekintéséhez kérjük, aktiválja webfiókját az
Ügyfélkapun keresztül. A Toll Collect GmbH üzenetet küld Önnek az
elszámolási e-mail címére, miután a díjkimutatásokat előkészítette
az Ügyfélkapuban.
Postán
Egyedi menetkimutatás
Hogyan szeretné megkapni az egyedi menetkimutatást? (Kérjük, hogy
csak egyet válasszon ki)
Az egyedi menetkimutatás megtekintéséhez kérjük, aktiválja
webfiókját az Ügyfélkapun keresztül. A Toll Collect GmbH üzenetet
küld Önnek az elszámolási e-mail címére, miután az egyedi
menetkimutatást előkészítette az Ügyfélkapuban.
Az egyedi menetkimutatás nem kézbesíthető postai úton, ha a
díjkimutatást az Ügyfélkapun keresztül bocsátják rendelkezésre.
Egyetértek azzal, hogy a(z)
cég a Toll Collect GmbH-val szemben fennálló használati
viszonyomból származó jogokat és kötelességeket átvállalja.
Megjegyzés:
Ehhez az szükséges, hogy az új cég aláírja az alábbi nyilatkozatot, és
cégjegyzékkivonatának másolatát megküldje a Toll Collectnek.
A szerződés átvételét követően a régi használói számom törölhető.
Megerősítem, hogy az adatok hiánytalanok és korrektek.
A Toll Collect GmbH az Ön adatait kizárólag a szerződés lebonyolítása
céljából tárolja, dolgozza fel és használja.
Elfogadom a Toll Collect GmbH Általános Üzleti Feltételeit (AGB). Az
AGB Általános Üzleti Feltételek az interneten a www.tollcollect.de/go/agb címen találhatók meg vagy a Toll Collect GmbH
cégtől is beszerezhetők (Hívás Németországból: 0800 222 2628**,
hívás külföldről: 00800 0 222 2628**).
** ingyenes, a mobildíjak eltérhetnek
Hely, dátum
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Aláírás és esetleg cégbélyegző
(Cégnév, RÉGI)
Kérjük, küldje el a formanyomtatványt hivatalos aláírással és
cégbélyegzővel ellátva az alábbi címre: Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland, vagy az alábbi
faxszámra: +49 180 1 222628 (költségek Németországon belül:
vezetékes hálózati díj 3,9 cent/perc; mobilhálózati díj max. 42
cent/perc)
Az új cég tölti ki
A Toll Collect GmbH céggel fennálló használati viszonyból származó
jogok és kötelességek átruházása a régi cégről az újra,
különösképpen a járműkészülékek (OBU-k) átvétele csak akkor
lehetséges, ha az új cég a Toll Collectnek a régi céggel szemben
fennálló valamennyi igényéért átvállalja a felelősséget.
(Utalás: Csak a teljes tgk-flotta járműkészülékei vehetők át. A
használói szám változatlan marad.)
Ehhez az szükséges, hogy az új cég aláírja az alábbi nyilatkozatot, és
(ha van) cégjegyzékkivonatának másolatát megküldje a Toll
Collectnek.
A jogok és kötelességek átruházása
Ezennel igazolom a(z)
nevében, hogy a Toll Collect GmbH és a(z)
között fennálló használati viszony átszállt ránk és mi az ebből a
használati viszonyból a Toll Collect GmbH-nak a fent (6. mezőben)
megnevezett céggel szemben fennálló valamennyi igényéért
átvállaljuk a felelősséget.
Aláírás és esetleg cégbélyegző
(ÚJ cég)
* Kötelező mező
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Megbízó:

