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Pomoc pri vypĺňaní

Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.

Ďakujeme!

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

Z poverenia

1
Prevzatie zmluvy

2
Kompletne vyplňte tento formulár. Ak nemáte k dispozícii počítač,

tablet alebo smartfón, píšte čitateľne tlačeným písmom. Povinné

polia sú označené *.

3

4
Zákaznícke údaje

5
Zákaznícke číslo

6
STARÁ firma (vr. právnej formy) resp. meno

7
NOVÁ firma (vr. právnej formy) resp. meno

8
Registrový súd, číslo v obchodnom registri

9
Uveďte daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo identifikačné číslo pre

daň z pridanej hodnoty (IČ DPH)

10
Daňoví číslo

11
alebo

12
Identifikačné číslo pri dani z obratu

13
Kód štátu

14
Pre členov EÚ:

15
Pre nečlenov EÚ:

16
NOVÁ firma, zákaznícke číslo

17
Adresa firmy NOVÉHO zákazníka (ak ešte nie je zaregistrovaný u

spoločnosti Toll Collect)

18
Ulica, číslo

19
POBOX

20
PSČ

21
Miesto

22
Štát

23
Kontaktná osoba (priezvisko, meno)

24
E-mail

25
Telefón

(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)

26
Účtovacia e-mailová adresa

27
Služby (vyplní NOVÁ firma)

28
Vyúčtovanie mýtneho

Ako chcete dostávať výpis vyúčtovania mýtneho? (Zvoľte prosím len

jednu možnosť)

29
V zákazníckom portáli

30
Aktivujte si, prosím, váš internetový účet na zákazníckom portáli, aby

ste si mohli stiahnuť vyúčtovanie mýtneho. Spoločnosť Toll Collect

GmbH vám pošle správu na vašu e-mailovú účtovaciu adresu, hneď

ako bude na zákazníckom portáli k dispozícii vyúčtovanie mýtneho.

31
poštou

32
Výkaz o jednotlivých cestách

Ako chcete dostávať výkaz jednotlivých jázd? (Zvoľte prosím len

jednu možnosť)

33
Aktivujte si, prosím, váš internetový účet na zákazníckom portáli, aby

ste si mohli stiahnuť výkaz o jednotlivých cestách. Spoločnosť Toll

Collect GmbH vám pošle správu na vašu e-mailovú účtovaciu adresu,

hneď ako bude na zákazníckom portáli k dispozícii výkaz o

jednotlivých cestách.

34
Výkaz o jednotlivých cestách sa nemôže poslať poštou, keď sa

vyúčtovanie mýtneho vyhotovilo v zákazníckom portáli.

35
Po zaregistrovaní budete môcť využívať zákaznícky portál spoločnosti

Toll Collect.

36
E-mailová adresa pre zákaznícky portál

Pre automatické upozornenia pri sprístupnení nových dokumentov

na zákazníckom portáli.

37
Súhlasím s tým, že firma

38
prevezme práva a povinnosti z môjho užívateľského vzťahu so

spoločnosťou Toll Collect GmbH.

39
Upozornenie: Na tento účel je potrebné, aby nová firma podpísala

vyhlásenie na strane 3 a spoločnosti Toll Collect poslala kópiu svojho

výpisu z obchodného registra alebo prihlásenia, resp. prehlásenia

živnosti.

40
Moje staré užívateľské číslo smie byť po zrealizovaní prevzatia zmluvy

vymazané.

41
Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne.

Spoločnosť Toll Collect vaše údaje spracuje výlučne s cieľom

realizácie zmluvy.

Akceptujem Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Toll Collect

GmbH. Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené na internetovej

stránke www.toll-collect.de/go/agb, alebo si ich môžete vyžiadať od

spoločnosti Toll Collect GmbH (volania z Nemecka: 0800 222 2628,

volania zo zahraničia: 008000 222 2628 (bezplatné, ceny hovorov z

mobilných sietí sa môžu líšiť))

** zadarmo, hovory z mobilných sieti sa odlišujú

42
Miesto, dátum

43
Podpis a príp. firemná pečiatka

(STARÁ Firma)

44
Formulár s právoplatným podpisom a pečiatkou firmy zašlite e-

mailom na adresu service@toll-collect.de alebo poštou na adresu

Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,

Nemecka

45
Vyplní nová firma

46
Prevod práv a povinností z užívateľského vzťahu s Toll Collect GmbH

zo starej na novú firmu, obzvlášť prevzatie palubných prístrojov OBU,

je možné len keď nová firma prevezme ručenie za všetky nároky

spoločnosti Toll Collect oproti starej firme.

Upozornenie: môžu byť prevzaté len palubné prístroje celého

vozového parku. Popritom zostane zachované staré užívateľské číslo.

K tomu je potrebné, aby nová firma podpísala nasledujúce

prehlásenie a poslala kópiu príslušného výpisu z obchodného

registra (keď existuje) na adresu spoločnosti Toll Collect.

47
Prevod práv a povinností

48
Potvrdzujem v mene firmy

49
, že užívateľský vzťah medzi spoločnosťou Toll Collect GmbH a firmou

50
prešiel na nás a my prevezmeme ručenie za všetky nároky

spoločnosti Toll Collect GmbH z tohto užívateľského vzťahu oproti

vyššie (v políčku 6) uvedenej firme.

51
Podpis a príp. firemná pečiatka

(NOVÁ Firma)

99
* Políčko pre povinné údaje
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