Nápověda
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Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!
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Registrace uživatele

2

Tento formulář prosím v počítači úplně vyplňte. Pokud nemáte k
dispozici počítač, pište čitelně tiskacím písmem. Příslušná políčka
prosím zakřížkujte. Pole, která musí být vyplněna, jsou označena *.
Pouze pro první registraci Vaší firmy.
Údaje o zákazníkovi
Firma (vč. právní formy), popř. jméno
Registrační soud, číslo obchodního rejstříku
Daňové číslo
Pro členské státy EU:
Daňové identifikační číslo
Pro nečlenské státy EU:
Daňové číslo
Kód země
Adresa firmy
Ulice, č.
Poštovní přihrádka
PSČ
Místo
Země
Telefon
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
Fax
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
E-mail pro účely vyúčtování
Zasílání informací
Uděluji společnosti Toll Collect GmbH souhlas k zasílání informací na
e-mailovou adresu pro vyúčtování.
Ano
Ne
Kontaktní osoba
(příjmení, jméno)
E-mail
Toll Collect komunikuje s e-mailovou poštovní schránkou uvedenou
zákazníkem zásadně nezašifrovaným způsobem.
Služby
Výpis vyúčtování mýta
Jakým způsobem chcete dostávat výpis vyúčtování mýta? (Zvolte
pouze jednu možnost)
Na zákaznickém portálu
Poštou
Doklad jednotlivých jízd
Jakým způsobem chcete dostávat doklad jednotlivých jízd? (Zvolte
pouze jednu možnost)
Doklad jednotlivých jízd nelze zaslat poštou, pokud se výpis
vyúčtování mýta vystavuje na zákaznickém portálu.
Jakmile budete registrování, získáte možnost využívat portál pro
zákazníky společnosti Toll Collect.
**** Pro možnost zobrazení výpisu vyúčtování mýta a dokladu
jednotlivých jízd si aktivujte webový účet na zákaznickém portálu.
Ihned po vystavení výpisu vyúčtování mýta nebo dokladu
jednotlivých jízd na zákaznickém portálu zašle společnost Toll Collect
GmbH zprávu na e-mailovou adresu pro vyúčtování.
Způsob platby
Zvolte si prosím způsob platby:
Vyúčtování přes pohledávkové konto
Do mýtného systému se můžete zaúčtovat pouze v případě
dostatečného krytí Vašeho vkladového účtu.
Inkaso servisu pohledávek
Můžete používat i inkaso servisu pohledávek.
Informace naleznete na www.toll-collect.de/direct-debit.
Již vyplněné formuláře Vám zašleme po doručení Vaší registrace
uživatele.
Platební prostředky s platební zárukou např. kreditní karta
Pro volbu požadované kreditní karty prosím používejte formulář
„Platební prostředky s platební zárukou“ a odešlete jej společní
s tímto formulářem „Registrace uživatele“ společnosti Toll Collect.
Tankovací karta
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Pro volbu požadované tankovací karty prosím používejte formulář
„Platební prostředek tankovací karta“ a odešlete jej společně s tímto
formulářem „Registrace uživatele“ společnosti Toll Collect.
Dokud nebude zřízen zvolený způsob platby, budete nezávisle na
Vaší volbě zaregistrováni pro způsob platby přes pohledávkové
konto.
Svá vozidla tak můžete rychleji zaregistrovat a nechat si instalovat
OBU.
Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.
Společnost Toll Collect GmbH bude Vaše data ukládat, zpracovávat a
používat výhradně pro účely realizace smlouvy.
Prohlášení o souhlasu
Vámi zadané osobní údaje pro vzniklý smluvní vztah, zvláště jméno,
adresa, telefonní číslo, e-mail, slouží výhradně k účelu plnění
stávajícího smluvního vztahu.
K používání Vašich osobních údajů a shromažďování dalších
informací nad rámec uvedeného účelu dochází jen tehdy, pokud jste
k tomu udělili souhlas.
Pokud s používáním a zpracováním Vašich údajů k následně
uvedeným dalším účelům souhlasíte, zaškrtněte prosím příslušné
políčko. Tento souhlas je dobrovolný.
Souhlasím s tím, aby společnost Toll Collect směla používat moje
osobní údaje pro ankety mezi zákazníky, pro posuzování
spokojenosti se službami, pro zlepšení služeb a také pro vytváření
nabídky nových služeb nebo produktů. To platí i pro případ ukončení
nebo přerušení smluvního vztahu. Souhlasím, aby mě společnost Toll
Collect kontaktovala e-mailem, poštou nebo telefonicky.
Kromě toho máte možnost kdykoli a bez uvedení důvodů uplatnit své
právo na odvolání a tím již udělené prohlášení o souhlasu s
budoucím účinkem upravit nebo zcela odvolat. Odvolání svého
souhlasu může zaslat poštou, e-mailem nebo faxem.
Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce
www.toll-collect.de/de/toll_collect/Datenschutz.html.
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: 00800 0 222
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 ***.
** 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
* Tato pole musí být vyplněna
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Z příkazu

