Nápověda

CZ

Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!

1

Změna údajů o vozidle

pro vozidla zaregistrovaná u společnosti Toll Collect
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 *.
3	Pokud se změnila státní poznávací značka nebo označení země registrace
vozidla s instalovanou OBU, obraťte se prosím výlučně na servisního
partnera. Aktuální přehled naleznete na www.toll-collect.de.

32	Emisní třída
(zakřížkujte prosím emisní třídu Vašeho vozidla. Emisní třídu naleznete v
osvědčení o technickém průkazu vozidla, část I. Prosím zadejte kombinaci
emistní třídy a třídy snížené emise částic (Partikelminderungsklasse –
PMK), je-li ve Vašem vozidle instalován filtr výfukových sazí.)

7 Údaje o uživateli
8	Uživatelské číslo *
9	Označení firmy, právní forma podle záznamu v obchodním rejstříku *
12	Údaje o vozidle
STARÉ ÚDAJE (dosavadní data)
NOVÉ ÚDAJE (nová data)
13	Země registrace *
14	Státní poznávací značka vozidla *
15	Identifikační číslo vozidla (FIN, číslo podvozku)
16	Počet náprav vozidla povinného odvádět mýto (pouze tahač)
(zakřížkujte prosím minimální počet náprav Vašeho vozidla. Počet náprav
naleznete ve Vašem osvědčení o technickém průkazu vozidla, část I.)
17 jiné:
19	Přípustná celková hmotnost vozidla povinného odvádět mýto (pouze
tahač), v kg
(údaj hmotnosti naleznete v části I osvědčení o technickém průkaze
vozidla)
kg
20	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 nebo mohou být vyžádány od společnosti
Toll Collect GmbH (Zákaznický servis +49 180 2 222628 **).
21 Místo, datum *
22 Podpis a popř. razítko firmy *
23	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 ***.
24	* Tato pole musí být vyplněna.
25 ** v Německu:
cena z pevné sítě 0,06 EUR/telefonát;
cena s mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min
26	*** v Německu:
cena z pevné sítě 0,039 EUR/min;
cena s mobilní sítě maximálně 0,42 EUR/min
28a S2 s PMK 1
28b S2 s PMK 2
28c S2 s PMK 3
28d S2 s PMK 4
28e S3 s PMK 2
28f S3 s PMK 3
28g S3 s PMK 4
29 Telefon (uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
30 Fax (uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
31 Změna státní poznávací značky
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