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Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!

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

Pasūtītājs ir

1
Līgumsaistību pārņemšana

2
Šo veidlapu lūdzam aizpildīt pilnībā. Ja Jums nav pieejams dators,

planšetdators vai viedtālrunis, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem,

drukātiem burtiem. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *.

3

4
Klienta dati

5
Klienta numurs

6
VECAIS uzņēmums (ar tiesisko formu) vai nosaukums

7
JAUNAIS uzņēmums (ar tiesisko formu) vai nosaukums

8
Reģistrācijas iestāde, komercreģistra numurs

9
Lūdzam norādīt nodokļu maksātāja numuru vai pievienotās vērtības

nodokļa maksātāja numuru

10
Nodokļu maksātāja numurs

11
vai

12
Apgrozījuma nodokļa maksātāja identifikācijas numurs

13
Valsts kods

14
Lietotājiem no ES dalībvalstīm:

15
Ja lietotājs nav no ES dalībvalstīm:

16
JAUNAIS uzņēmums, klienta numurs

17
Vai uzņēmums VECAIS jau ir reģistrēts Toll Collect klients?

18
Iela, Nr.

19
Pasta kastīte

20
Pasta indekss

21
Pilsēta

22
Valsts

23
Kontaktpersona (uzvārds, vārds)

24
E-pasts

25
Tālrunis

(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)

26
Norēķinu e-pasta adrese

27
Pakalpojumi (aizpilda uzņēmums JAUNAIS)

28
Nodevas aprēķins

Kādā veidā Jūs vēlaties saņemt autoceļu nodevas aprēķinu? (lūdzam

atzīmēt tikai vienu variantu)

29
Klientu portālā

30
Lai varētu apskatīt nodevas aprēķinu, lūdzu, aktivizējiet savu tīmekļa

kontu klientu portālā. Tiklīdz klientu portālā būs sagatavoti nodevu

aprēķini, Toll Collect GmbH nosūtīs ziņu uz Jūsu norēķinu e-pasta

adresi.

31
pa pastu

32
Atsevišķa brauciena apstiprinājums

Kādā veidā Jūs vēlaties saņemt atsevišķā brauciena apstiprinājumu?

(lūdzam atzīmēt tikai vienu variantu)

33
Lai varētu apskatīt atsevišķa brauciena apstiprinājumu, lūdzu,

aktivizējiet savu tīmekļa kontu klientu portālā. Tiklīdz klientu portālā

būs sagatavoti atsevišķu braucienu apstiprinājumi, Toll Collect GmbH

nosūtīs ziņu uz Jūsu norēķinu e-pasta adresi.

34
Atsevišķa brauciena apstiprinājumu nevar piegādāt pa pastu, ja

nodevas aprēķins ir sagatavots klientu portālā.

35
Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet piekļuvi Toll Collect klientu portālam.

36
Klientu portāla e-pasts

Automātiskiem paziņojumiem, kad klientu portālā Jums ir sagatavoti

jauni dokumenti.

37
Es piekrītu, ka firma

38
pārņem tiesības un pienākumus, kas izriet no manām lietošanas

attiecībām ar Toll Collect GmbH.

39
Norādījums: Šim nolūkam jaunajam uzņēmumam ir jāparaksta

3. lappusē esošais paziņojums un jānosūta Toll Collect

komercreģistra izraksta vai uzņēmuma reģistrācijas, vai

pārreģistrācijas kopija

40
Manu veco lietotāja numuru pēc līguma pārņemšanas veikšanas

drīkst izdzēst.

41
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.

Toll Collect apstrādās Jūsu sniegtos datus tikai līguma izpildes

nolūkā.

Es piekrītu Toll Collect GmbH vispārējiem darbības noteikumiem.

Vispārējie darbības noteikumi ir pieejami internetā www.toll-

collect.de/go/agb vai tos var pieprasīt Toll Collect GmbH (zvaniem

no Vācijas: 0800 222 2628, zvaniem no ārvalstīm: 008000 222 2628

(bezmaksas, mobilo tīklu operatoru cenas var atšķirties))

** bez maksas, mobilo sakaru tīklu tarifi var atšķirties

42
Vieta, datums

43
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs

(Uzņēmums VECAIS)

44
Lūdzam nosūtīt šo veidlapu ar juridiski derīgu parakstu un

uzņēmuma zīmogu pa e-pastu uz adresi service@toll-collect.de vai

pa pastu uz adresi Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11

03 29, 10833 Berlin, Vācija

45
Aizpilda jaunā firma

46
No lietošanas attiecībām ar Toll Collect GmbH izrietošo tiesību un

pienākumu nodošana no vecās firmas jaunajai firmai, īpaši

transporta līdzekļa ierīču (OBU) pārņemšana, ir iespējama tikai tad,

ja jaunā firma pārņem atbildību par jebkurām Toll Collect prasībām

pret veco firmu.

(Norādījums: var tikt pārņemtas tikai visas smago automašīnu

autoparka transporta līdzekļa ierīces. Vecais lietotāja numurs paliek

spēkā.)

Šim nolūkam jaunajai firmai ir jāparaksta sekojošo paziņojumu un

jānosūta Toll Collect apliecinājuma par firmas ierakstu

komercreģistrā (ja tāds ir) kopiju.

47
Tiesību un pienākumu nodošana

48
Ar šo es

49
vārdā apliecinu, ka no lietošanas tiesībām izrietošas attiecības starp

Toll Collect GmbH un

50
ir pārgājušas uz mums un mēs pārņemam atbildību par jebkurām no

šīm lietošanas attiecībām izrietošajām Toll Collect GmbH prasībām

pret augstāk (6. lauciņā) minēto firmu.

51
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs

(Uzņēmums JAUNAIS)

99
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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