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Doldurma yardımı

Lütfen Almanca formu doldurunuz.

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

Görevlendiren

1
Sözleşmeyi üstlenme

2
Lütfen bu formu eksiksiz doldurun. Eğer bilgisayar, tablet veya akıllı

telefon kullanma imkanınız yoksa lütfen okunaklı şekilde matbaa

harfleriyle yazın. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

3

4
Müşteri bilgileri

5
Müşteri numarası

6
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı ESKİ

7
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı YENİ

8
Kayıtlı oluduğu ticaret sicili, ticaret sicil numarası

9
Lütfen vergi numarasını veya katma değer vergisi sicil numarasını

girin

10
Vergi numarası

11
veya

12
Katma değer vergisi sicil numarası

13
Ülke kodu

14
AB üyeleri için:

15
AB üyesi olmayanlar için:

16
Şirket YENİ, müşteri numarası

17
YENİ müşterinin şirket adresi (Toll Collect şirketinde kayıtlı değilse)

18
Cadde adı, bina no.

19
Posta kutusu

20
Posta kodu

21
Yerin adı

22
Ülke

23
İrtibat kişisi (soyadı, adı)

24
E-posta

25
Telefon

(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)

26
Faturanın gönderileceği e-posta adresi

27
Hizmetler (YENİ şirket tarafından doldurulacak)

28
Otoyol ücret listesi

Otoyol ücret listesini nasıl almak istersiniz? (Lütfen tek bir tercih

yapın)

29
Müşteri portalında

30
Otoyol ücret listesine ulaşabilmek için lütfen müşteri portalında web

hesabınızı etkinleştirin. Müşteri portalında otoyol ücret listeleri

hazırlandıktan sonra Toll Collect GmbH Şirketi, faturanın

gönderileceği e-posta adresine bir mesaj gönderir.

31
Postayla

32
Ayrıntılı yolculuk listesi

Ayrıntılı yolculuk listesini nasıl almak istersiniz? (Lütfen tek bir tercih

yapın)

33
Ayrıntılı yolculuk listesine ulaşabilmek için lütfen müşteri portalında

web hesabınızı etkinleştirin. Müşteri portalında ayrıntılı yolculuk

listeleri hazırlandıktan sonra Toll Collect GmbH Şirketi, faturanın

gönderileceği e-posta adresine bir mesaj gönderir.

34
Eğer otoyol ücret listesi, müşteri portalında hazırlanırsa ayrıntılı

yolculuk listesi posta ile gönderilemez.

35
Kayıt olduktan sonra Toll Collect Müşteri Portalı'nı kullanma

olanağına sahip olacaksınız.

36
Müşteri portalı e-posta adresi

Müşteri portalında sizin için yeni belgeler kullanıma sunulduğunda

otomatik bildirimler almak içindir.

37
... şirketinin benim Toll Collect GmbH ile olan kullanım ilişkimden

kaynaklanan tüm

38
hakları ve yükümlülükleri üstlenmesini kabul ediyorum.

39
Uyarı: Bunun için yeni şirketin 3. sayfadaki beyanı imzalaması ve

ticaret sicili suretinin veya şirket ticari kaydının/değişikliğinin bir

kopyasını Toll Collect'e göndermesi gerekir.

40
Sözleşme üstlenme işlemi gerçekleştirildikten sonra, eski kullanıcı

numaram silinebilir.

41
Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu temin ederim.

Toll Collect, verilerinizi yalnızca sözleşmenin uygulanması amacıyla

işleyecektir.

Toll Collect GmbH firmasının genel ticari şartlarını (AGB) kabul

ediyorum. Genel ticari şartları internet ortamında www.toll-

collect.de/go/agb adresinden inceleyebilir veya Toll Collect

GmbH'den talep edebilirsiniz (Almanya'dan yapılan aramalar: 0800

222 2628, Almanya dışından aramalar için: 008000 222 2628

(ücretsizdir, mobil şebeke ücretleri değişiklik gösterebilir))

** ücretsiz, cep telefonu fiyatları farklı olabilir

42
Yer, Tarih

43
İmza ve gerekirse şirket kaşesi

(ESKİ şirket)

44
Formu lütfen yetkili tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi vurulmuş

halde e-posta aracılığıyla service@toll-collect.de adresine veya

posta yoluyla Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29,

10833 Berlin, Almanya adresine gönderin

45
Yeni şirket tarafından doldurulacak

46
Toll Collect GmbH ile kullanım ilişkisinden kaynaklanan hakların ve

yükümlülüklerin eski şirketten yenisine devri, bilhassa araç

cihazlarının (OBU'ların) üstlenilmesi sadece, yeni şirket Toll Collect'in

eski şirkete yönelik tüm talepleriyle ilgili sorumluluğu üstlenirse

mümkündür.

(Uyarı: Sadece tüm kamyon filosunun araç cihazları üstlenilebilir. O

zaman eski kullanıcı numarası değişmeden kalır.)

Bunun için yeni şirketin aşağıdaki beyanı imzalaması ve (şayet

mevcutsa) ticaret sicili kayıt suretinin bir kopyesini Toll Collect'e

göndermesi gerekir.

47
Hakların ve yükümlülüklerin devri

48
... adına

49
Toll Collect GmbH ile ... arasındaki kullanım ilişkisinin

50
bize geçtiğini ve bizim Toll Collect GmbH şirketinin bu kullanım

ilişkisindan kaynaklanan yukarıda (hane 6'da) anılan şirkete yönelik

tüm talepleri için sorumluluğu bizim üstlendiğimizi onaylarım.

51
İmza ve gerekirse şirket kaşesi

(YENİ şirket)

99
* Zorunlu hane
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