cuidiú líonta
Comhlánaigh an fhoirm Ghearmáinise le do thoil. Go raibh maith
agat!

IRL

1

Modh íocaíochta ráthaithe, m.sh.
cárta creidmheasa

2

Comhlánaigh an fhoirm seo go soiléir le ríomhaire. Mura bhfuil
ríomhaire ar fáil duit, scríobh go breá soiléir i gceannlitreacha le do
thoil. Cuir tic sna boscaí cuí. Tá na réimsí éigeantacha marcáilte le *.
Sonraí an chustaiméara
Uimhir úsáideora (má tá ar fáil)
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) nó ainm
thar ceann na cuideachta (sloinne, céadainm)
Guthán
(cód idirnáisiúnta agus ceantair)
Ríomhphost sonraisc
Sonraí íocaíochta
Lorgaím leis seo, an modh íocaíochta atá roghnaithe thíos agus
údaraím do Toll Collect GmbH, aon éileamh íocaíochta a eascraíonn
ón gconradh úsáide eadrainn a bhailiú tríd an modh íocaíochta
marcáilte thíos (roghnaigh modh íocaíochta amháin le do thoil).
Cárta creidmheasa
Uimhir chárta (má tá ar fáil)
córas LogPay
Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an modh íocaíochta seo i
dTairseach Custaiméirí Toll Collect.
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus
iomlán.
Ní dhéanfaidh Toll Collect GmbH ach na sonraí a stóráil, a phróiseáil
agus a úsáid agus an conradh á chur chun feidhme.
Chun críocha íocaíochta, déanfaidh Toll Collect GmbH na sonraí a
nochtadh le heisitheoir an chárta creidmheasa, más rud é gur
roghnaigh mé an modh íocaíochta sin, agus le LogPay Financial
Service GmbH más rud é gur roghnaigh mé an córas LogPay mar
mhodh íocaíochta.
Glacaim le téarmaí agus le coinníollacha Toll Collect GmbH. Tá
téarmaí agus coinníollacha Toll Collect GmbH le fáil ar an idirlíon ag
www.toll-collect.de/go/agb nó ó lárionad glaonna Toll Collect (Sa
Ghearmáin, cuir glaoch ar: 0800 222 2628**, ó thar lear, cuir glaoch ar:
00800 0 222 2628**).
** saor in aisce, d'fhéadfadh costais fóin phóca a bheith le híoc
Áit, Dáta
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí
Comhlánaigh an fhoirm le síniú údaraithe agus le stampa oifigiúil
cuideachta agus seol í chuig: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, An Ghearmáin nó facsáil í chuig:
+49 180 1 222628 ***.
*** Sa Ghearmáin:
ó líonra talún 3.9 cent/nóiméad;
Uasphraghsanna ó líonra soghluaiste 42 cent/nóiméad
* Réimse éigeantach
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