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Βοήθεια συμπλήρωσης

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.

ευχαριστώ

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 103, V 3.0, Έκδοση: 01/2023

Κατ‘ εντολή της

1
Τρόπος πληρωμής Εκκαθαριστικό

πιστωτικού υπολοίπου

2
Συμπληρώστε πλήρως αυτό το έντυπο. Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας

υπολογιστή, smartphone ή tablet, γράψτε με ευανάγνωστα κεφαλαία

γράμματα. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *.

3
Στοιχεία πελάτη

4
Αριθμός πελάτη (αν υπάρχει)

5
Εταιρεία (με νομική μορφή) ή αντίστοιχα όνομα

6
Υπεύθυνος επικοινωνίας (επίθετο, όνομα)

7
Τηλέφωνο

(να αναφέρεται το πρόθεμα ή ο αυτόματος για την κάθε χώρα)

8
Εταιρικό e-mail

9
Εξουδιοδοτώ την Toll Collect GmbH, να προβαίνει σε εκκαθάριση των

απαιτήσεων που προκύπτουν από τη σχέση εκμετάλλευσης δια του

τρόπου πληρωμής που επιλέγεται εδώ.

Οδηγία:

Αν ο λογαριασμός πιστωτικού υπόλοιπου σας έχει επαρκή κάλυψη,

μπορείτε να κάνετε καταχώρηση στο σύστημα διοδίων.

Ανανεώνετε το πιστωτικό σας υπόλοιπο με κατάθεση στον παρακάτω

λογαριασμό.

Παραλήπτης: Toll Collect GmbH

Τράπεζα: Helaba

IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19

Κωδικός BIC/Swift: WELADEDD

Σκοπός χρήσης: Αριθμός πελάτη σας

10
Βεβαιώνω, ότι όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά.

Η Toll Collect θα επεξεργαστεί τα στοιχεία σας αποκλειστικά για

λόγους εκτέλεσης της σύμβασης.

Αποδέχομαι τους γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ) της Toll Collect

GmbH. Οι ΓΟΣ είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, στην τοποθεσία

www.toll-collect.de/go/agb ή μπορούν να ζητηθούν από την Toll

Collect GmbH (Κλήσεις από τη Γερμανία: 0800 222 2628, κλήσεις από

το εξωτερικό: 008000 222 2628 (δωρεάν, οι τιμές για κινητά τηλέφωνα

ενδέχεται να διαφέρουν)

** Χωρίς χρέωση. Οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να

διαφέρουν

11
Τόπος, Ημερομηνία

12
Υπογραφή και ενδ. σφραγίδα της εταιρείας

13
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το έντυπο με νομικά δεσμευτική

υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

service@toll-collect.de ή ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση Toll

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

Γερμανία

99
* Υποχρεωτικό πεδίο
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