Udfyldelsesvejledning

DK

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!

1

Betalingsmiddel med
betalingsgaranti, f.eks. kreditkort

2

Udfyld venligst denne formular fuldstændigt med computeren. Hvis
du ikke har en computer til rådighed, bedes du skrive læsevenligt
med blokbogstaver. Afkryds venligst det relevante. Felter mærket
med * er obligatoriske felter.
Kundedata
Brugernummer (hvis sådant haves)
Firma (med retsform) eller navn
Kontaktperson (efternavn, fornavn)
Telefon
(angiv venligst landekode)
Afregnings e-mail
Betalingsoplysninger
Jeg ønsker at gøre brug af betalingsmåden, som jeg har angivet
nedenfor og giver Toll Collect GmbH fuldmagt til at afregne
fordringer, som måtte opstå i henhold til brugsretsforholdet, med
den her valgte betalingsmåde (vælg venligst kun én betalingsmåde).
Kreditkort
Kortnummer (hvis sådant haves)
LogPay-betaling
Du kan anmode om denne betalingsmåde på Toll Collects
kundeportal.
Jeg forsikrer, at alle oplysninger er komplette og korrekte.
Toll Collect GmbH vil lagre, behandle og bruge dine oplysninger i
forbindelse med gennemførelsen af aftalen.
I forbindelse med afregninger vil Toll Collect GmbH sende dine
oplysninger, hvis du har valgt afregning pr. kreditkort til udstederen
af det valgte kreditkort og ved valgt LogPay-betaling til LogPay
Financial Service GmbH.
Jeg accepterer Toll Collect GmbH’s almene forretningsbetingelser
(AGB). De almene forretningsbetingelser (AGB) kan hentes på
internettet på www.toll-collect.de/agb eller bestilles hos Toll Collect
GmbH (Opkald fra Tyskland: 0800 222 2628**, opkald fra udlandet:
00800 0 222 2628**).
By, dato
Underskrift og evt. firmastempel
Send venligst formularen med bindende underskrift og firmastempel
til følgende adresse: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11
03 29, 10833 Berlin, Tyskland, eller fax den til nr.:
+49 180 1 222628 ***.
** gratis, mobilpriser kan afvige
*** i Tyskland: Fastnetpris 3,9 cent/min;
mobilpriser maksimalt 42 cent/min
* Obligatorisk felt
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På vegne af

