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 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 *. Tato pole a také obsahy, který se týkají změn, 
musí být vyplněny. 

 3  Změna údajů

 4  Následující údaje se změnily:

 5  Označení firmy

 6  Právní forma

 7  Adresa

 8  Služby

 9  Výpověď

 10  Změní-li se označení firmy nebo její právní forma, nutně prosím vyplňte 
všechny údaje do polí „Označení firmy, právní forma podle záznamu 
v obchodním rejstříku STARÝ ÚDAJ *“ a „Označení firmy, právní forma podle 
záznamu v obchodním rejstříku NOVÝ ÚDAJ *“.

 11  Údaje o uživateli

 12  Uživatelské číslo *

 13  Označení firmy, právní forma podle záznamu v obchodním rejstříku STARÝ 
ÚDAJ *

 14  Označení firmy, právní forma podle záznamu v obchodním rejstříku NOVÝ 
ÚDAJ *

 15  Registrační soud, číslo obchodního rejstříku

 16  Daňové identifikační číslo (DIČ) *
Kód země

 17  Adresa firmy

 18  Ulice, č.

 19  Poštovní přihrádka

 20  PSČ

 21  Místo

 22 Země

 23  Kontaktní osoba *
(příjmení, jméno)

 24  Telefon *
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)

 25  Fax * 
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)

 26 E-mail

 27  Zasílání informací
Uděluji společnosti Toll Collect GmbH souhlas k zasílání informací na tuto 
e-mailovou adresu.

 28  * Tato pole musí být vyplněna

 29  Adresa pro vyúčtování

 30 Identická s adresou firmy

 31  Ulice, č.

 32 Poštovní přihrádka

 33 PSČ

 34 Místo

 35  Země

 36  Telefon 
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)

 37  Fax 
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)

 38  E-mail

 39 Služby

 40  Zaúčtování na internetu
Prosím zakřížkujte, pokud nechcete získat povolení pro zaúčtování na 
internetu.

 41  Ano

 42  Ne

 43  Výpis vyúčtování mýta
Výpis vyúčtování mýta má být zasílán (zvolte prosím pouze jednu možnost)

 44  e-mailem jako soubor pro výtisk (PDF)

 45  poštou v papírové formě

 46  Doklad jednotlivých jízd
Doklad jednotlivých jízd (der Einzelfahrtennachweis, EFN) má být zasílán 
(zvolte prosím pouze jednu možnost)

 47  e-mailem jako soubor pro výtisk (PDF)

 48  e-mailem jako datový soubor (CSV)

 49  poštou v papírové formě

 50  žádný EFN

 51  Pokyn: Doručování EFN v papírové formě není možné, probíhá-li zasílání 
výpisu vyúčtování mýta e-mailem.

 52  Administrativní e-mail
Povinné pole, pokud chcete používat zaúčtování na internetu nebo chcete 
dostávat výpis vyúčtování mýta resp. doklad jednotlivých jízd e-mailem.

 53  Identický s e-mailovou adresou firmy

 54  Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné. 
Tímto akceptuji Všeobecné obchodní podmínky společnosti Toll Collect GmbH 
(Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB). AGB je možné nalézt na internetu 
na www.toll-collect.de nebo mohou být vyžádány od společnosti Toll Collect 
GmbH (Zákaznický servis +49 180 2 222628 **). 
Společnost Toll Collect GmbH bude Vaše data ukládat, zpracovávat a používat 
pro účely realizace smlouvy.

 55 Místo, datum *

 56  Podpis a popř. razítko firmy *

 57  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 ***.

 58  **  v Německu: 
cena z pevné sítě 0,06 EUR/telefonát;  
cena s mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min

 59  ***  v Německu: 
cena z pevné sítě 0,039 EUR/min;  
cena s mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min

 60 Daňové číslo

 61 Pro členské státy EU:

 62  Pro  nečlenské státy EU:

 63 Daňové číslo

	 1	 Změna adresy a služeb

CZ Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!

Nápověda 


