Pagalba pildant formuliarą

LT

Prašom pildyti formuliarą tik vokiečių kalba. Ačiū.
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Sutarties perėmimas

2

Prašome pilnai užpildyti šį formuliarą. Jei negalite pasinaudoti
kompiuteriu, prašome rašyti aiškiai ir spausdintinėmis raidėmis.
Tinkamus atsakymus pažymėkite kryžiuku. Privalomi užpildyti
laukeliai pažymėti žvaigždute *.
Klientų duomenys
Naudotojo numeris
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė SENA
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė NAUJA
Registrą tvarkantis teismas, prekybos registro Nr.
Mokesčių numeris
ES-narėms:
Apyvartos mokesčio identifikacinis numeris
Ne ES-narėms:
Apyvartos mokesčio Nr.
Šalies kodas
NAUJA įmonė jau įregistruota „Toll Collect“?
Taip
Ne
Kliento NAUJOS įmonės adresas (jeigu dar neįregistruota „Toll
Collect“)
Gatvė, namo numeris
Abonentinė pašto dėžė
Pašto indeksas
Vieta
Valstybė
Kontaktinis asmuo (pavardė, vardas)
Telefono Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
Telefakso Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
El. pašto adresas atsiskaitymams
Informacijos persiuntimas
Sutinku, kad „Toll Collect GmbH“ siųstų man informaciją elektroniniu
atsiskaitymo adresu.
Paslaugos (pildyti tik NAUJOS įmonės informaciją)
Mokesčių už naudojimąsi keliais išklotinė
Kaip norėtumėte gauti už naudojimąsi keliais suvestinę? (Prašome
pasirinkti tik vieną variantą)
Klientų portale
paštu
Atskirų reisų išklotinė
Kaip norėtumėte gauti atskirų reisų suvestinę? (Prašome pasirinkti
tik vieną variantą)
Atskirų reisų išklotinės negalima siųsti paštu, jei mokesčių už
naudojimąsi keliais išklotinė pateikta klientų portale.
Ar pageidaujate, kad Jums būtų sukurta prieiga prie klientų portalo?
**** Prašome suaktyvinti savo žiniatinklio paskyrą klientų portale,
kad galėtumėte atsisiųsti mokesčių už naudojimąsi keliais išklotinę ir
atskirų reisų išklotinę. „Toll Collect GmbH“ atsiųs Jums žinutę Jūsų
atsiskaitymo elektroninio pašto adresu, kai tik mokesčių už
naudojimąsi keliais išklotinės arba atskirų reisų išklotinė bus
pateiktos klientų portale.
Sutinku, kad firma
perimtų teises ir pareigas iš mano panaudos sutarties su Toll Collect
GmbH.
Nuoroda:
Tam tikslui yra būtina, kad nauja firma pasirašytų žemiau pateiktą
pareiškimą ir Toll Collect atsiųstų jos registracijos pažymėjimo išrašo
kopiją.
Užtikrinu, kad visi duomenys pilni ir teisingi.
Toll Collect GmbH saugos, apdoros ir naudosis Jūsų duomenimis
išimtinai tik sutarties sudarymo tikslais.
Sutinku su Toll Collect GmbH Bendrosiomis verslo sąlygomis (AGB).
Šias sąlygas (AGB) galima rasti internete adresu www.tollcollect.de/agb, taip pat jas galima užsisakyti iš Toll Collect GmbH
(Skambučiai iš Vokietijos: 0800 222 2628**, skambučiai iš užsienio:
00800 0 222 2628**).
Vieta, data
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1 puslapis iš 1
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Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas
(Įmonė SENA)
Prašome atsiųsti šį formuliarą, užantspauduotą ir pasirašytą įgalioto
asmens, šiuo adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach
11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland arba atsiųsti faksu Nr.:
+49 180 1 222628 ***´.
** nemokami, mobilioji ryšio kainos gali skirtis
*** Vokietijoje:
Kaina, skambinant iš fiksuoto ryšio telefono, 3,9 ct už minutę;
skambinant iš mobiliojo ryšio telefono - maksimaliai 42 ct už minutę
Užpildo nauja firma
Panaudos su Toll Collect GmbH sutarties teisių ir pareigų perdavimas
iš senos firmos naujai firmai, ypatingai perimant transporto
priemonės prietaisus (OBU), galimas tik tuomet, jei nauja firma
perima atsakomybę už visus Toll Collect reikalavimus, keliamus
senajai firmai.
(Nuoroda: galima perimti tik viso transporto priemonių parko
prietaisus. Tuomet išlieka senasis naudotojo numeris).
Tuo tikslu nauja firma turi pasirašyti žemiau pateiktą pareiškimą ir
Toll Collect atsiųsti savo registracijos pažymėjimo išrašo (jei turi)
kopiją.
Teisių ir pareigų perdavimas
Patvirtinu
, kad panaudos sutartis su Toll Collect GmbH ir
buvo perduota mums ir mes iš šios panaudos sutarties perimame
atsakomybę už visus Toll Collect GmbH reikalavimus, keliamus
aukščiau pateiktai firmai (6 laukelis).
Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas
(Įmonė NAUJA)
* Privalomas laukelis

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 107, V 3.0, Data 12/2017

Įgaliota

