Помощ при попълване

BG

Моля попълнете немския формуляр. Благодарим Ви!

1

Платежно средство с платежна
гаранция, напр. кредитна карта

2

Моля, попълнете изцяло този формуляр с компютър. Ако нямате
на разположение компютър, моля, пишете четливо с печатни
букви. Моля, отбележете с кръстче съответстващите данни.
Задължителните за попълване полета са обозначени със *.
Данни на клиента
Потребителски номер (при наличност)
Фирма (с юридическа форма), респ. наименование
Лице за контакт (фамилно име, собствено име)
Телефон
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Имейл за отчитане
Платежни данни
Аз заявявам избрания по-долу начин за плащане и
упълномощавам Toll Collect GmbH да отчита възникналите от
потребителските отношения платежни искания по избрания тук
начин на заплащане (моля, изберете само един начин на
заплащане).
Кредитна карта
Номер на карта (при наличие)
Метод LogPay
Можете да заявите този начин на заплащане в Клиентския
портал на Toll Collect.
Аз уверявам, че всички данни са пълни и правилни.
Toll Collect GmbH ще запамети, обработи и използва Вашите
данни изключително с цел операции по изпълнение на договора.
С цел отчитане, Toll Collect GmbH ще предаде Вашите данни при
избор на отчитане с кредитна карта на издателя на избраната
кредитна карта и при избор на метода LogPay на LogPay Financial
Services GmbH.
Аз акцептирам «Общите търговски условия» (ОТУ) на Toll Collect
GmbH. Общите търговски условия ще намерите в Интернет под
www.toll-collect.de/agb или могат да се изискат от Toll Collect
GmbH (Обаждания от Германия: 0800 222 2628**, обаждания от
чужбина: 00800 0 222 2628**).
Населено място, дата
Подпис и евентуално печат на фирмата
Моля, изпратете този формуляр с валиден подпис и печат на
фирмата на следния адрес: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Германия или по факс на номер:
+49 180 1 222628 ***.
** безплатно, цени на мобилни мрежи могат да се различават
*** В Германия:
Цена от стационарната мрежа 3,9 евроцента за минута;
цени от мобилни мрежи максимално 42 евроцента за минута
* Задължително за попълване поле
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