Pomoc pri vypĺňaní

SK
1

Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.
Ďakujeme!

Registrácia užívateľa

2 Vyplňte, prosím, tento formulár kompletne. Na vyplnenie použite počítač,
písací stroj alebo píšte čitateľne tlačeným písmom. Hodiace sa označte
krížikom. Povinné údaje sú označené hviezdičkou *.

44 Identická s ﬁremnou e-mailovou adresou
45 Platobné údaje (pokrač.)
46 Týmto splnomocňujem spoločnosť Toll Collect GmbH, aby pohľadávky
vyplývajúce z právneho vzťahu užívateľ/Toll Collect účtovala podľa
označeného spôsobu platby. Označte, prosím, krížikom jeden z uvedených
spôsobov platby, ináč budete automaticky prihlásení na spôsob platby
zúčtovaním prostredníctvom vkladového účtu (zvoľte prosím len jeden
spôsob platby). *

3 Údaje o užívateľovi
4 Názov ﬁrmy, právna forma podľa zápisu v obchodnom registri *
5 Registrový súd, číslo v obchodnom registri *
6 Identiﬁkačné číslo pri dani z obratu *
Kód štátu

47 Road Account
Číslo Road Account

7 Adresa ﬁrmy
8 Ulica, číslo *

48 Zúčtovanie prostredníctvom vkladového účtu
(Do systému vyberania mýtneho sa môžete prihlásiť len v prípade
dostatočného krytia Vášho užívateľského účtu.)

9 POBOX
10 PSČ *

49 Tankovacia karta/Karta ﬂotily
(Zvoľte prosím len jednu možnosť.)

11 Miesto *
12 Štát *

50 Číslo tankovacej karty

13 Kontaktná osoba *
(priezvisko, meno)

51 Spôsob platby LogPay
(V prípade voľby tohto spôsobu platby pripojte, prosím, vyplnený formulár
„Príkaz na inkaso“)

14 Telefón *
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)

52 Majiteľ účtu

15 Fax *
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)

53 Smerovací kód banky
54 Číslo účtu

16 E-mail

55 Peňažný ústav

17 Súhlasím s tým, aby mi spoločnosť Toll Collect GmbH zasielala informácie na
túto e-mailovú adresu.

56 IBAN
(International Bank Account Number)

18 Účtovacia adresa (pokrač.)

57 BIC
(Bank Identiﬁer Code)

19 identická s adresou ﬁrmy
20 Ulica, číslo

58 Udajte, prosím, maximálny mesačný očakávaný počet kilometrov všetkých
vozidiel vašej spoločnosti podliehajúcich mýtnemu, ktoré sú registrované
u Toll Collect. Pritom ide len o ten počet kilometrov, ktoré Vaše vozidlá prešli
na tých cestách v Nemecku, na ktoré sa vzťahuje mýtne.

21 POBOX
22 PSČ
23 Miesto
24 Štát

59 km/mesiac *

25 * Políčko pre povinné údaje

60 Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne. Súhlasím s tým, aby
sa moje údaje za účelom zúčtovania sprostredkovali 1) pri voľbe platby
prostredníctvom Road Account poskytovateľovi platobných služieb
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, 2) pri voľbe prostredníctvom
LogPay poskytovateľovi platobných služieb DVB Bank AG Frankfurt
a.M. alebo 3) pri voľbe zúčtovania prostredníctvom tankovacej karty
a karty ﬂotily príslušnému vydavateľovi tankovacej karty a karty ﬂotily
a aby ich tieto inštitúcie spracovali. Upozornenie: Ak kontrola bonity
poskytovateľmi platobných služieb neprebehla úspešne alebo mi nebol
udelený dostatočný limit, budem automaticky prihlásený na spôsob platby
zúčtovaním prostredníctvom vkladového účtu. Súhlasím so Všeobecnými
obchodnými podmienkami spoločnosti Toll Collect GmbH (Allgemeine
Geschäftsbedingungen der Toll Collect GmbH, AGB). Všeobecné obchodné
podmienky (AGB) nájdete na www.toll-collect.de alebo si ich môžete vyžiadať
od spoločnosti Toll Collect GmbH (Klientske centrum +49 180 2 865526 **).

26 Kontaktná osoba
(priezvisko, meno)
27 Telefón
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
28 Fax
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
29 E-mail
30 Služby
31 Registrácia cez internet
Želáte si povolenie registrácie cez internet?
32 áno
33 nie

61 Miesto, dátum *

34 Vyúčtovanie mýtneho
Vyúčtovanie mýtneho zasielajte (zvoľte prosím len jednu možnosť)

62 Podpis a príp. ﬁremná pečiatka *

35 e-mailom ako tlačový súbor vo formáte PDF
36 poštou na papieri
37 Doklad o jednotlivých cestách
Doklad o jednotlivých cestách (EFN) zasielajte (zvoľte prosím len jednu
možnosť)
38 e-mailom ako tlačový súbor vo formáte PDF
39 e-mailom ako dátový súbor (CSV)
40 poštou na papieri
41 Žiadny doklad o jednotlivých cestách
42 Upozornenie: Zaslanie dokladu o jednotlivých cestách vo fyzickej podobe
(na papieri) nie je možné, ak sa vystavenie mýtneho zasiela e-mailom.
43 Administratívna e-mailová adresa
Povinný údaj, keď používate registráciu cez internet alebo si želáte
zasielanie vyúčtovania mýtneho resp. dokladu o jednotlivých cestách
v elektronickej podobe.
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63 Formulár s právoplatným podpisom a pečiatkou ﬁrmy zašlite, prosím, na
nasledovnú adresu:
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 601363
14413 Potsdam
Nemecko
alebo ho pošlite faxom na číslo:
+49 180 1 222628 ***.
64 ** 0,06 eura za každý hovor z pevnej linky v sieti Deutsche Telekom, poplatky
za hovory zo siete iného poskytovateľa služby alebo z mobilných sietí sa
môžu odlišovať.
65 *** 0,039 eura za každú začatú minútu hovoru z pevnej linky v sieti Deutsche
Telekom, poplatky za hovory zo siete iného poskytovateľa služby alebo
z mobilných sietí sa môžu odlišovať.

Z poverenia

