Kitöltési segédlet
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Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!
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Járműregisztrálás

2

Kérjük töltse ki komputerrel ezt a nyomtatványt hiánytalanul. Ha nem
áll rendelkezésére komputer, akkor használjon írógépet, vagy írjon jól
olvashatóan nyomtatott betűkkel. A megfelelőt kérjük x-szel jelölni. A
kötelezően kitöltendő mezők *-gal vannak jelölve.
Használói adatok
Használói szám
(egyidejű használói regisztrálás esetén elmarad)
Cégnév, jogi forma a cégjegyzék szerint
Járműadatok
Országjel
Gépjármű forgalmi rendszáma
Járműazonosítási szám (FIN, alvázszám)
A Toll Collect javasolja, hogy adja meg minden jármű FIN
járműazonosítási számát (korábban alvázszám), hogy később
megkönnyítse az OBU fedélzeti készülék beszerelését. A FIN megadása
csak akkor szükséges, ha járműve részt vesz az automatikus eljárásban.
Kérjük hagyja kitöltetlenül, ha a regisztrálás időpontjában még nincs
meg a FIN.
A díjköteles gépjármű tengelyszáma (csak vontató)
(Kérjük jelölje x-szel gépjárműve minimális tengelyszámát. A
tengelyszámot a jármű forgalmi engedélyének I. részében találja meg.)
egyéb:
A gépjárműveknek károsanyag-kategóriákba való besorolásáról szóló
információkat megtalálja a szövetségi távolsági úthasználati
díjtörvényben (BFStrMG). A szükséges információkat az interneten a
www.toll-collect.de címen is lehívhatja.
Díjköteles gépjármű (csak vontató) megengedett teljes súlya kg-ban
(A súlyadatot a jármű forgalmi engedélyének I. részében találja meg.)
Megerősítem, hogy az adatok hiánytalanok és korrektek.
A Toll Collect GmbH az Ön adatait a szerződés lebonyolítása céljából
tárolja, feldolgozza és használja.
Elfogadom a Toll Collect GmbH Általános Üzleti Feltételeit (AGB). Az AGB
Általános Üzleti Feltételek az interneten a www.toll-collect.de/agb címen
találhatók meg vagy a Toll Collect GmbH cégtől is beszerezhetők (Hívás
Németországból: 0800 222 2628**, hívás külföldről: 008000 222
2628**).
Hely, dátum
Aláírás és esetleg cégbélyegző
Kérjük küldje a nyomtatványt jogerős aláírással és cégbélyegzővel
ellátva az alábbi címre: Toll Collect GmbH, ustomer Service, Postfach 11
03 29, 10833 Berlin, Deutschland vagy a következő faxszámra:
+49 180 1 222628 ***.
* Kötelező mező
** ingyenes, a mobildíjak eltérhetnek
***Németországban:
Vezetékes hálózati díj 3,9 cent/perc;
mobilhálózati díj max. 42 cent/perc
Telefax
(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)
Károsanyag-kategória
(Kérjük jelölje x-szel gépjárműve károsanyag-kategóriáját. A
károsanyagkategóriát a jármű forgalmi engedélyének I. részében találja
meg. Kérjük adja meg a károsanyag-kategória és a részecskecsökkentési
kategória (PMK) kombinációját, ha a járművébe koromrészecske-szűrő
van beszerelve.)
Euro 2 PMK 1
Euro 2 PMK 2
Euro 2 PMK 3
Euro 2 PMK 4
Euro 3 PMK 2
Euro 3 PMK 3
Euro 3 PMK 4
Euro 0/1
EEV Klasse 1
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