Nápověda

CZ

Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!

1

Registrace vozidla

2

Tento formulář prosím v počítači úplně vyplňte. Nemáte-li k dispozici
počítač, použijte prosím psací stroj a nebo pište dobře čitelným tiskacím
písmem. Příslušná políčka prosím zakřížkujte. Pole, která musí být
vyplněna, jsou označena *.
Údaje o uživateli
Uživatelské číslo
(odpadá při současné registraci)
Označení firmy, právní forma podle záznamu v obchodním rejstříku
Údaje o vozidle
Země registrace
Státní poznávací značka vozidla
Identifikační číslo vozidla (VIN, číslo podvozku)
Společnost Toll Collect doporučuje uvedení VIN (dříve číslo podvozku)
všech vozidel, aby byla usnadněna pozdější instalace OBU. Uvedení VIN
je nutné pouze, pokud bude vozidlo využívat automatické metody výběru
mýta.
Ponechte prosím nevyplněné, pokud v době registrace zatím neexistuje
žádné VIN.
Počet náprav vozidla povinného odvádět mýto (pouze tahač)
(zakřížkujte prosím minimální počet náprav Vašeho vozidla. Počet
náprav naleznete ve Vašem osvědčení o registraci vozidla, část I.)
jiné:
Informace o rozdělení vozidel do emisních tříd naleznete v Zákoně o
mýtě na spolkových dálkových komunikacích
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG). Navíc můžete nutné
informace obdržet na internetu na www.toll-collect.de
Přípustná celková hmotnost vozidla povinného odvádět mýto (pouze
tahač), v kg
(údaj hmotnosti naleznete v části I osvědčení o registraci vozidla) kg
Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.
Společnost Toll Collect GmbH bude Vaše data ukládat, zpracovávat a
používat pro účely realizace smlouvy.
Tímto akceptuji Všeobecné obchodní podmínky společnosti Toll Collect
GmbH (Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB). AGB je možné nalézt
na internetu na www.toll-collect.de/agb nebo mohou být vyžádány od
společnosti Toll Collect GmbH (Telefonáty z Německa: 0800 222 2628**,
Telefonáty ze zahraničí: 008000 222 2628**).
Místo, datum
Podpis a popř. razítko firmy
Tento formulář prosím zašlete s právoplatným podpisem a razítkem firmy
na následující adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11
03 29, 10833 Berlin, Německo nebo jej zašlete faxem na číslo:
+49 180 1 222628 ***.
* Tato pole musí být vyplněna
** zdarma, ceny z mobilní sítě se mohou odlišovat
***v Německu:
cena z pevné sítě 0,039 EUR/min;
cena z mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min
Fax
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
Emisní třída
(zakřížkujte prosím emisní třídu Vašeho vozidla. Emisní třídu naleznete v
osvědčení o registraci vozidla, část I. Prosím zadejte kombinaci emisní
třídy a třídy snížené emise částic (Partikelminderungsklasse – PMK), je-li
ve Vašem vozidle instalován filtr výfukových sazí.)
Euro 2 s PMK 1
Euro 2 s PMK 2
Euro 2 s PMK 3
Euro 2 s PMK 4
Euro 3 s PMK 2
Euro 3 s PMK 3
Euro 3 s PMK 4
Euro 0/1
EEV třída 1
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