Hjelp til utfylling
Denne teksten hjelper deg med å fylle ut registreringsskjemaet
korrekt. Vennligst fyll ut det tyske skjemaet.

N

1

Kontraktovertakelse

2

Vennligst fyll dette skjemaet komplett ut på pc. Hvis du ikke har en
datamaskin til disposisjon kan du godt skrive for hånd, men skriv
leselig med store bokstaver. Kryss av i aktuell rute. Pliktfelt er
merket med *.
Kundedata
Brukernummer
Firma (med juridisk form) el. navn GAMMELT
Firma (med juridisk form) el. navn NYTT
Registerrett, foretaksregisternummer
Merverdiavgiftsnummer
For EU-medlemmer:
Identifikasjonsnummer for merverdiavgift
For ikke-EU-medlemmer:
Merverdiavgiftsnummer
Nasjonal kode
Er firma NYTT allerede registrert hos Toll Collect?
Ja
Nei
Firmaadresse for kunde NY (såfremt ikke registrert hos Toll Collect)
Gate, vei
Postboks
Postnummer
Sted
Land
Kontaktperson (Etternavn, fornavn)
Telefon
(vennligst oppgi forvalg eller nasjonalt forvalg)
Telefaks
(vennligst oppgi forvalg eller nasjonalt forvalg)
Oppgjørs-e-post
Forsendelse av informasjon
Jeg tillater Toll Collect GmbH å sende informasjonsmateriale til epost-oppgjørsadressen.
Tjenester (skal fylles ut av firma NYTT)
Oversikt over veiavgift
Hvordan ønsker du å motta avgiftsoversikten? (vennligst velg bare
ett alternativ)
I kundeportalen
Per post
Oversikt enkeltturer
Hvordan ønsker du å motta oppstillingen over de enkelte turene?
(vennligst velg bare ett alternativ)
Oversikt enkeltturer kan ikke sendes per post når oversikt over
veiavgift stilles til disposisjon i kundeportalen.
Ønsker du å frigis for kundeportalen?
**** Vennligst aktivér din nettkonto i kundeportalen slik at du kan
hente ned oversikt over veiavgift og oversikt enkeltturer. Toll Collect
GmbH sender en melding til din e-postadresse for oppgjør straks
oversikter over veiavgift eller oversikter enkeltturer er lagt ut på
kundeportalen.
Jeg er innforstått med at firma
overtar rettighetene og pliktene fra mitt
bruksforhold med Toll Collect GmbH.
Merk:
I dette tilfelle må det nye firmaet
underskrive erklæringen nedenfor og sende en kopi av utskriften fra
foretaksregisteret til Toll Collect.
Jeg forsikrer at alle opplysninger er fullstendige og korrekte.
Toll Collect GmbH lagrer, bearbeider og benytter dine data
utelukkende i forbindelse med avtaleinngåelsen.
Jeg aksepterer de generelle avtalevilkårene (AGB) til Toll Collect
GmbH. Disse avtalevilkårene finnes på Internett under www.tollcollect.de/agb eller de kan innhentes fra Toll Collect GmbH
(Telefonsamtaler fra Tyskland: 0800 222 2628**, telefonsamtaler fra
utlandet: 00800 0 222 2628**).
Sted, dato
Underskrift og evt. firmastempel
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(Firma GAMMELT)
Vennligst send skjemaet med juridisk gyldig underskrift og
firmastempel til følgende adresse: Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Tyskland eller faks det til
nummer.:
+49 180 1 222628 ***.
** gratis, priser mobil kan avvike
*** i Tyskland:
Pris fastnett 3,9 cent/min.;
priser mobil maks. 42 cent/min.
Fylles ut av det nye firmaet
Rettigheter og plikter fra
bruksforholdet med Toll Collect GmbH, spesielt overtakelse av
apparater i bilen (OBU-er), kan overføres fra det gamle til det nye
firmaet kun dersom det nye firmaet overtar ansvaret for samtlige
krav Toll Collect har overfor det gamle firmaet.
(Merk: Alle apparatene i hele lastebilparken må overtas. Det gamle
brukernummeret opprettholdes.)
I dette tilfelle må det nye firmaet underskrive erklæringen nedenfor
og sende en kopi av utskriften fra foretaksregisteret (dersom en slik
foreligger) til Toll Collect.
Overføring av rettigheter og plikter
På vegne av
bekrefter jeg at bruksforholdet mellom
Toll Collect GmbH og
er overført til oss og at vi overtar
ansvaret for alle krav Toll Collect GmbH har overfor firmaet nevnt
ovenfor (i felt 6) fra dette bruksforholdet.
Underskrift og evt. firmastempel
(Firma NYTT)
* Pliktfelt
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På oppdrag fra

