Pomoč za izpolnitev

SLO

Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!
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Način plačila s kartico za gorivo
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Prosimo, da ta obrazec v celoti izpolnite z računalnikom. Če nimate
računalnika, pišite z dobro berljivimi tiskanimi črkami. Prosimo,
prekrižajte ustrezna polja. Obvezna polja so označena z *.
Podatki o stranki
številka uporabnika (v kolikor je na razpolago)
Podjetje (s pravno obliko) oz. ime
kontaktna oseba (priimek, ime)
Telefon
(navedite prosim področno kodo oz. mednarodno klicno številko)
E-naslov za obračun
Podatki o plačevanju
Zahtevam, da se cestnina poravna z naslednjo kartico za gorivo.
Družbo Toll Collect GmbH pooblaščam, da izbrano kartico za gorivo
bremeni za terjatve, ki izhajajo iz uporabniškega razmerja. (Prosimo,
izberite samo eno kartico za gorivo.)
kartica za gorivo
Na portalu za stranke Toll Collect lahko zahtevate naslednje načine
plačila.
Zagotavljam, da so vsi podatki popolni in pravilni.
Družba Toll Collect GmbH bo vaše podatke hranila, obdelovala in
uporabljala izključno za namene izvajanja pogodbe.
Za namene obračuna bo Toll Collect GmbH vaše podatke posredoval
izdajatelju kartice za gorivo.
Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja podjetja Toll Collect GmbH
(SPP). SPP so na razpolago na spletu, in sicer na naslovu www.tollcollect.de/agb, lahko pa se jih naroči pri podjetju Toll Collect GmbH
(Klici i z Nemčije: 0800 222 2628**, klici iz tujine: 00800 0 222 2628**).
Kraj, datum
Podpis in po potrebi žig podjetja
Obrazec z lastnoročnim podpisom in štampiljko podjetja pošljite
prosim po pošti na naslednji naslov: Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Nemčija ali po faksu na št
+49 180 1 222628.***
** brezplačno, cene v mobilni mreži lahko odstopajo
*** v Nemčiji:
cena v fiksnem omrežju 0,039 € na minuto;
cena v mobilnem omrežju največ 0,42 € na minuto
* Obvezno polje
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