Nápověda

CZ

Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!

1

Způsob platby Tankovací karta

2

Tento formulář prosím v počítači úplně vyplňte. Pokud nemáte k
dispozici počítač, pište čitelně tiskacím písmem. Příslušná políčka
prosím zakřížkujte. Pole, která musí být vyplněna, jsou označena *.
Údaje o zákazníkovi
Uživatelské číslo (existuje-li)
Firma (vč. právní formy), popř. jméno
Kontaktní osoba (příjmení, jméno)
Telefon
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
E-mail pro účely vyúčtování
Údaje o platbě
Požaduji vyúčtování mýta prostřednictvím následující tankovací karty
a zplnomocňuji společnost TollCollect GmbH k vyúčtování
pohledávek vznikajících na základě uživatelského vztahu touto
kartou (Zvolte prosím jen jednu tankovací kartu).
Tankovací karta
O následující způsoby platby můžete požádat na zákaznickém portálu
společnosti Toll Collect.
Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.
Společnost Toll Collect GmbH bude Vaše data ukládat, zpracovávat a
používat výhradně pro účely realizace smlouvy.
Pro účely vyúčtování poskytne společnost Toll Collect GmbH Vaše
data vydavateli zvolení tankovací karty.
Tímto akceptuji Všeobecné obchodní podmínky společnosti Toll
Collect GmbH (Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB). AGB je
možné nalézt na internetu na www.toll-collect.de/agb nebo mohou
být vyžádány od společnosti Toll Collect GmbH (Telefonáty z
Německa: 0800 222 2628**, Telefonáty ze zahraničí: 00800 0 222
2628**).
Místo, datum
Podpis a popř. razítko firmy
Tento formulář prosím zašlete s právoplatným podpisem a razítkem
firmy na následující adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Německo nebo jej zašlete faxem na
číslo:
+49 180 1 222628 ***.
** zdarma, ceny z mobilní sítě se mohou odlišovat
*** v Německu:
cena z pevné sítě 0,039 EUR/min;
cena z mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min
* Tato pole musí být vyplněna
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