Pomoc pri vypĺňaní

SK
1

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

Registrácia vozidla

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 *.
3 Údaje o užívateľovi
4 Užívateľské číslo *
(nie je potrebné pri súčasnej registrácii užívateľa)
5 Názov ﬁrmy, právna forma podľa zápisu v obchodnom registri *
6 Údaje o vozidle
7 Označenie krajiny registrácie *
8 Štátna poznávacia značka *
9 Číslo podvozku *
10 Toll Collect odporúča uvádzať číslo podvozku u všetkých vozidiel, aby sa
uľahčila príp. neskoršia montáž palubného prístroja OBU. Číslo podvozku
musí byť povinne uvedené len vtedy, keď je Vaše vozidlo prihlásené do
automatického systému registrácie.
11 Počet osí vozidla podliehajúceho mýtnemu (len ťahač) *
(Označte, prosím, krížikom minimálny počet osí vášho vozidla. Počet osí
nájdete v technickom preukaze, časť I.)
12 iný:
13 Emisná trieda *
(Označte, prosím, krížikom emisnú triedu vášho vozidla. Emisnú triedu
nájdete v technickom preukaze, časť I.)
EEV trieda 1
14 Informácie o zadelení vozidiel do emisných tried nájdete vo Vyhláške
stanovujúcej výšku diaľničného mýta pre ťažké nákladné vozidlá
(Verordnung zur Festsetzung der Höhe der Autobahnmaut für schwere
Nutzfahrzeuge (MautHV)) z 24. júna 2003, BGBl. I 2003, s. 1001 až 1002,
zmenenej článkom 4 Zákona o zmene právnych predpisov týkajúcich
sa motorových vozidiel a diaľničného mýta (Gesetz zur Änderung
kraftfahrzeugrechtlicher und autobahnmautrechtlicher Vorschriften) zo 17.
augusta 2007, BGBl. I, s. 1960. Okrem toho môžete tieto informácie nájsť na
internetovej stránke www.toll-collect.de.
15 Povolená celková hmotnosť vozidla podliehajúceho mýtnemu (len ťahač),
v kg *
(Údaj o hmotnosti nájdete v technickom preukaze, časť I.)
kg
16 Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne. Svojím podpisom
vyjadrujem svoj súhlas s tým, že spoločnosť Toll Collect bude moje údaje
elektronicky ukladať za účelom ich spracovávanie, používania a vybavovania
reklamácií. 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, sú tiež priložené k informáciám pre užívateľa.
Informácie pre užívateľa a Všeobecné obchodné podmienky (AGB) si môžete
vyžiadať aj od spoločnosti Toll Collect (Klientske centrum
+49 180 2 865526 **).
17 Miesto, dátum *
18 Podpis a príp. ﬁremná pečiatka *
19 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 ***.
20 * Políčko pre povinné údaje
21 ** 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.
22 *** 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.

Strana 1 z 1

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 008A, V 4.0, SK – Stand 01/2008

Z poverenia

