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Na zlecenie

1
Przejęcie umowy

2
Prosimy o kompletne wypełnienie tego formularza. W razie braku

dostępu do komputera, tabletu lub smartfona proszę pisać wyraźnie,

drukowanymi literami. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

3
Prosimy o przesłanie kopii wyciągu z rejestru handlowego lub

zaświadczenia o rejestracji lub zmianie działalności gospodarczej

4
Dane klienta

5
Numer klienta

6
Firma (z formą prawną) lub nazwa STARE

7
Firma (z formą prawną) lub nazwa NOWE

8
Sąd prowadzący rejestr, numer w rejestrze handlowym

9
Należy podać numer identyfikacji podatkowej lub numer

identyfikacyjny VAT

10
Numer identyfikacji podatkowej

11
lub

12
Numer identyfikacyjny VAT

13
Kod kraju

14
Dla krajów należących do UE:

15
Dla krajów nienależących do UE:

16
Firma NOWA, numer klienta

17
Adres firmowy klienta NOWY (jeśli nie jest zarejestrowany w Toll

Collect)

18
Ulica, nr

19
Skrytka pocztowa

20
Kod pocztowy

21
Miejscowość

22
Kraj

23
Osoba do kontaktu (nazwisko, imię)

24
e-mail

25
Telefon

(poprzedzony numerem kierunkowym kraju i regionu)

26
E-mail rozliczeniowy

27
Usługi (wypełnia firma NOWA)

28
zestawienie opłat drogowych

W jakiej postaci ma być przekazywane zestawienie opłat drogowych?

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

29
Na portalu klienta

30
Proszę aktywować swoje konto na portalu klienta, aby uzyskać wgląd

do zestawienia opłat drogowych. Toll Collect GmbH wyśle wiadomość

na Państwa rozliczeniowy adres e-mail, jak tylko na portalu klienta

zostaną udostępnione zestawienia opłat drogowych.

31
Pocztą

32
Szczegółowy wykaz jazd

W jakiej postać ma być przekazywany szczegółowy wykaz jazd?

(Prosimy dokonać tylko jednego wyboru)

33
Proszę aktywować swoje konto na portalu klienta, aby uzyskać wgląd

do szczegółowego wykazu jazd. Toll Collect GmbH wyśle wiadomość

na Państwa rozliczeniowy adres e-mail, jak tylko na portalu klienta

zostaną udostępnione szczegółowe wykazy jazd.

34
Szczegółowy wykaz jazd nie może być dostarczony pocztą, jeśli

zestawienie opłat drogowych zostało udostępnione na portalu

klienta.

35
Jak tylko klient zostanie zarejestrowany, otrzymuje możliwość

korzystania z portalu klienta Toll Collect.

36
E-mail portal klienta

Do automatycznych powiadomień o udostępnieniu nowych

dokumentów w portalu klienta.

37
Wyrażam zgodę na przejęcie przez firmę

38
praw i obowiązków wynikających ze stosunku użytkowania pomiędzy

mną a Toll Collect GmbH.

39
Wskazówka: W tym celu niezbędne jest podpisanie przez nową firmę

oświadczenia na stronie 3 oraz przesłanie do Toll Collect kopii

wyciągu z rejestru handlowego lub zaświadczenia o rejestracji lub

zmianie działalności gospodarczej

40
Mój stary numer użytkownika po przejęciu umowy może zostać

usunięty.

41
Zapewniam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są

kompletne i zgodne z prawdą.

Podane informacje będą przetwarzane przez Toll Collect wyłącznie do

celów realizacji umowy.

Akceptuję Ogólne warunki umów (OWU) firmy Toll Collect GmbH.

OWU są dostępne w Internecie pod adresem www.toll-

collect.de/go/agb lub można je zamówić w firmie Toll Collect GmbH

(połączenia z Niemiec: 0800 222 2628, połączenia z zagranicy: 008000

222 2628 (bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą

być naliczane opłaty wg różnych taryf))

** bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być

naliczane opłaty wg różnych taryf

42
Miejscowość, data

43
Podpis i ewent. stempel firmowy

(Firma STARA)

44
Prosimy o przesłanie formularza z prawnie wiążącym podpisem oraz

stemplem firmowym na adres e-mail service@toll-collect.de lub

pocztą do Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29,

10833 Berlin, Niemcy

45
Wypełnia nowa firma

46
Warunkiem przeniesienia ze starej firmy na nową praw i obowiązków

wynikających ze stosunku użytkowania zawartego z Toll Collect

GmbH, w szczególności zaś w zakresie urządzeń pokładowych (OBU),

jest przejęcie przez nową firmę odpowiedzialności cywilnej za

wszelkie roszczenia Toll Collect przeciwko starej firmie.

(Wskazówka: Możliwe jest wyłącznie przejęcie urządzeń pokładowych

kompletnej floty samochodów ciężarowych. Zachowany zostaje

wówczas dawny numer użytkownika.)

W tym celu niezbędne jest podpisanie przez nową firmę poniższego

oświadczenia oraz przesłanie do Toll Collect kopii wyciągu z rejestru

handlowego (jeśli jest dostępny).

47
Przeniesienie praw i obowiązków

48
Potwierdzam w imieniu firmy

49
, że stosunek użytkowania zawarty pomiędzy Toll Collect GmbH a

50
przeszedł na naszą firmę i że nasza firma przejmuje

odpowiedzialność cywilną za wszelkie roszczenia Toll Collect GmbH

przeciwko wyżej podanej firmie (pole 6) wynikające z tego stosunku

użytkowania.

51
Podpis i ewent. stempel firmowy

(Firma NOWA)

99
* Pole obowiązkowe
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