Pomoc pri vypĺňaní
Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.
Ďakujeme!

SK
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Spôsob platby Tankovacia karta

2

Vyplňte, prosím, tento formulár kompletne počítačom. Keď nemáte k
dispozícii počítač, použite písací stroj alebo píšte čitateľne tlačeným
písmom. Hodiace sa označte krížikom. Povinné údaje sú označené
hviezdičkou *.
Údaje o užívateľovi
Užívateľské číslo (ak je známe)
Názov firmy, právna forma podľa zápisu v obchodnom registri
Kontaktná osoba (priezvisko, meno)
Telefón
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
E-Mail firmy
Platobné údaje
Žiadam o vyúčtovanie mýta prostredníctvom nasledujúcej tankovacej
karty a splnomocňujem spoločnosť Toll Collect GmbH k tomu, aby
pohľadávky vyplývajúce z právneho vzťahu užívateľ/Toll Collect GmbH
vyúčtovala prostredníctvom tejto tankovacej karty (zvoľte prosím len
jednu tankovaciu kartu).
Tankovacia karta
Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne.
Toll Collect GmbH vaše údaje uloží, spracuje a využije za účelom
realizácie zmluvy.
Za účelom vyúčtovania spoločnosť Toll Collect GmbH pošle vaše údaje
vydávateľovi zvolenej tankovacej karty.
Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Toll
Collect GmbH (Allgemeine Geschäftsbedingungen der Toll Collect GmbH,
AGB). Všeobecné obchodné podmienky (AGB) nájdete na www.tollcollect.de/agb alebo si ich môžete vyžiadať od spoločnosti Toll Collect
GmbH (Telefónne číslo v rámci Nemecka: 0800 222 2628**, Telefónne
číslo zo zahraničia: 008000 222 2628**).
Miesto, dátum
Podpis a príp. firemná pečiatka
Formulár s právoplatným podpisom a pečiatkou firmy zašlite, prosím, na
nasledovnú adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03
29, 10833 Berlin, Nemecko alebo ho pošlite faxom na číslo: +49 180 1
222628 ***.
** zadarmo, hovory z mobilných sieti sa odlišujú
***v Nemecku:
Cena z pevnej linky 3,9 ct/min;
ceny z mobilných sietí max. 42 ct/min
Políčko pre povinné údaje
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