Kitöltési segédlet

H

Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!
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Használói regisztrálás

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.
Csak vállalata első regisztrálásához!
Használói adatok
Cégnév, jogi forma a cégjegyzék szerint
Cégbíróság, cégjegyzékszám
Lehetséges hibajelzések az online regisztrálásnál:
Kérjük adja meg a cégbíróságot/cégjegyzékszámot (vagy NA, ha cége
nincs bejegyezve a cégjegyzékbe)!
Adószám
EU-tagok:
Lehetséges hibajelzések az online regisztrálásnál:
Kérjük adja meg az érvényes közösségi adószámát (pl. HU 12345678)
vagy az áfa-számát. Ha cége nincs bejegyezve a cégjegyzékbe, úgy adja
meg: NA 0.
Forgalmi adó azonosítási szám
Nem EU-tagok:
Áfa-szám
Országkód
Cégcím
Utca, szám
Postafiók
Irányítószám
Hely
Ország
Telefon
(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)
Telefax
(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)
Cég e-mail
Elszámolási e-mail
Kötelező mező, ha az internetes bekönyvelést választja, vagy a
díjkimutatást, ill. az egyedi menetkimutatást e-mailen kívánja megkapni.
Információküldés
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Toll Collect GmbH információkat küldjön a
cég e-mail címére.
igen
nem
Kapcsolattartó személy (név, utónév)
(név, utónév)
Szolgálatok
Internetes bejelentkezés
Kérjük jelölje meg x-szel, ha nem kéri a hozzáférés engedélyezését az
internetes bekönyveléshez.
Díjkimutatás
Hogyan szeretné megkapni az autópályadíj-kimutatást?
(kérjük, hogy csak egyet válasszon ki)
e-mailen kinyomtatható (PDF) fájlként
postán papírformában
Egyedi menetkimutatás
Hogyan szeretné megkapni az egyedi menetkimutatást?
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A bankbetéti szerviz számlaterhelési eljárást is használhatja. Az
információkat és a kérelemnyomtatványt a www.toll-collect.de/directdebit alatt találja meg.
Tankolókártya
Kérjük, használja a kívánt tankolókártya kiválasztásához a
"Tankolókártyás fizetési eszközök" nyomtatványt. A további szükséges
információkat a a www.toll-collect.de/fuel-card alatt találja meg.
Amíg a kiválasztott fizetésmód létre nem jön, addig a bankbetéti
elszámolás fizetésmódra lesz regisztrálva.
Ezáltal gyorsan regisztráltathatja a járműveit és beszereltetheti az OBU
járműkészülékeket.
Ha ezt a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, akkor itt annak
ellentmondhat:
Nem szeretnék a bankbetéti elszámolásra bejelentkezni, amíg a
kiválasztott fizetésmód létre nem jön.
Vállalatom regisztrálása csak akkor zárul le, ha minden szükséges
információ rólam és az általam kiválasztott fizetésmód ajánlattevőjéről
rendelkezésére áll.
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 ***.
** ingyenes, a mobildíjak eltérhetnek
***Németországban:
Vezetékes hálózati díj 3,9 cent/perc;
mobilhálózati díj max. 42 cent/perc
Hozzájárulok. (Csak online regisztrálásnál)
Kötelező mező

e-mailen kinyomtatható (CSV) fájlként
Egyedi menetkimutatás nem kell
Az egyedi menetkimutatás nem küldhető meg papírformában, ha a
díjkimutatás küldése e-mailen történik.
Fizetési mód
Kérjük, válasszon ki egy fizetési módot:
Garanciás fizetési eszközök, pl. hitelkártya
Kérjük, használja a kívánt hitelkártya kiválasztásához a "Garanciás
fizetési eszközök" nyomtatványt. A további szükséges információkat a
www.toll-collect.de/credit-card alatt találja meg.
Bankbetéti elszámolás
Csak akkor jelentkezhet be a díjbeszedő rendszerbe, ha elegendő
fedezet van használói bankszámláján.
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