Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

LV

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!
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Maksājuma veids Uzpildes karte

2

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu elektroniskā veidā. Ja Jums nav
pieejams dators, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem, drukātiem burtiem.
Lūdzu, atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. Obligāti aizpildāmie
lauciņi ir apzīmēti ar *.
Klienta dati
Lietotāja numurs (ja ir)
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds
Kontaktpersona (uzvārds, vārds)
Tālrunis
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
Norēķinu e-pasta adrese
Maksājumu dati
Es iesniedzu pieteikumu attiecībā uz nodevas apmaksu, izmantojot
turpmāk norādīto degvielas uzpildes karti, un pilnvaroju Toll Collect
GmbH norēķināties par prasībām, kas ir radušās savstarpējas
sadarbības rezultātā, izmantojot šo karti (lūdzu, izvēlieties tikai vienu
degvielas uzpildes karti).
Uzpildes karte
Turpmākos maksājumu veidus Jūs varat pieteikt Toll Collect klientu
portālā.
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.
Toll Collect GmbH saglabās, apstrādās un izmantos Jūsu sniegtos
datus tikai līguma izpildes nolūkā.
Maksājumu veikšanas nolūkā Toll Collect GmbH Jūsu datus nosūtīs
izvēlētās uzpildes kartes izdevējam.
Es piekrītu Toll Collect GmbH Vispārējiem darbības noteikumiem
(AGB). Vispārējie darbības noteikumi ir pieejami internetā pēc
adreses www.toll-collect.de/go/agb vai tos var pasūtīt Toll Collect
GmbH (Tālruņa numurs zvaniem no Vācijas: 0800 222 26 28**, tālruņa
numurs zvaniem no ārzemēm: 00800 0 222 26 28**).
** bez maksas, mobilo sakaru tīklu tarifi var atšķirties
Vieta, datums
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs
Lūdzam nosūtīt šo veidlapu ar juridiski derīgu parakstu un
uzņēmuma
zīmogu uz sekojošu adresi: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Vācija vai uz faksa numuru
+49 180 1 222628 ***.
*** Pa Vāciju:
Cena zvaniem no fiksētā tīkla 3,9 centi/min.;
zvaniem no mobilo sakaru tīkliem ne vairāk kā 42 centi/min.
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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