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 2  Formularz prosimy wypełnić w całości przy zastosowaniu komputera. Jeśli 
komputer jest niedostępny, prosimy użyć maszyny do pisania lub wypełnić 
formularz ręcznie czytelnymi drukowanymi literami. Właściwe opcje 
zaznaczyć krzyżykiem. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).

 3  Dane użytkownika

 4  Nazwa firmy, forma prawna zgodnie z wpisem do rejestru handlowego

 5  Sąd prowadzący rejestr, numer w rejestrze handlowym 
Możliwe komunikaty błędów podczas rejestracji przez Internet: 
Prosimy podać sąd prowadzący rejestr/numer w rejestrze handlowym (lub 
wpisać „NA”, jeśli firma nie jest wpisana do rejestru handlowego)! 

 6  Numer numer podatnika VAT UE 
Możliwe komunikaty błędów podczas rejestracji przez Internet: 
Prosimy podać ważny numer podatnika VAT UE (tzw. „NIP unijny”) w formie 
PL 123467890 lub wewnętrzny (krajowy) numer podatkowy. Jeśli firma nie 
jest wpisana do rejestru handlowego, wpisać „NA 0”.  

 7  Adres firmowy

 8  Ulica, nr

 9  Skrytka pocztowa

 10  Kod pocztowy

 11  Miejscowość

 12  Kraj

 13 Kod kraju

 14  Telefon 
(poprzedzony numerem kierunkowym kraju i regionu)  

 15  Faks 
(poprzedzony numerem kierunkowym kraju i regionu)  

 16  E-mail firmowy 

 17  Przesyłanie informacji 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Toll Collect GmbH informacji na 
firmowy adres e-mailowy. 

 18  Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji 

 25 * Pole obowiązkowe

 26  Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji 
(nazwisko, imię)

 30 Usługi

 31  wykup myta przez internet 
Prosimy zaznaczyć, jeśli użytkownik nie chce korzystać z możliwości wykupu 
myta przez internet.

 32 Tak

 33 Nie

 34  Wykaz wykupionego myta 
Sposób przesyłania wykazu wykupionego myta (prosimy dokonać tylko 
jednego wyboru)

 35  e-mailem w pliku do wydruku (PDF)

 36  pocztą (wydruk na papierze)

 37  Szczegółowy wykaz jazd 
Sposób przesyłania szczegółowego wykazu jazd (EFN) (prosimy dokonać 
tylko jednego wyboru)

 39  e-mailem w pliku danych (CSV)

 41  Bez wykazu

 42  Uwaga! Przesyłanie wykazu EFN w formie papierowej jest niemożliwe, jeśli 
użytkownik otrzymuje wykaz wykupionego myta drogą e-mailową.

 43  E-mail rozliczeniowy 
Należy wypełnić obowiązkowo, jeśli użytkownik chce korzystać z systemu 
wykupu myta przez internet lub otrzymywać wykaz wykupionego myta lub 
też szczegółowy wykaz jazd drogą e-mailową.

 45  Dane dotyczące płatności

 46  Upoważniam Toll Collect GmbH do rozliczania wierzytelności wynikających 
ze stosunku użytkowania w oparciu o wybrany sposób płatności. (prosimy 
wybrać tylko jeden sposób płatności). 
Informacje na temat sposobów płatności zamieszczono na  
www.toll-collect.de/opłata.

 48  Obciążanie konta przedpłat 
Warunkiem korzystania z systemu poboru myta jest posiadanie 
odpowiedniego pokrycia na koncie użytkownika.

 49  Karta paliwowa  
(prosimy dokonać tylko jednego wyboru)

 51  LogPay

 60  Zapewniam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są kompletne i 
zgodne z prawdą.  
Podane informacje będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane 
przez Toll Collect GmbH dla celów realizacji umowy. W przypadku 
zaznaczenia pola „LogPay“ Toll Collect GmbH przekaże podane informacje 
dla celów rozliczeniowych firmie świadczącej usługi w zakresie obrotu 
płatniczego DVB LogPay GmbH, a w przypadku zaznaczenia pola „Karty 
kredytowe” lub „Karta paliwowa“ – stosownemu wystawcy karty kredytowej 
lub paliwowej. 
Akceptuję Ogólne Warunki Umów (AGB) operatora Toll Collect GmbH. AGB 
można pobrać w internecie na stronie www.toll-collect.de lub zamówić w Toll 
Collect GmbH (Serwis Użytkownika +49 180 2 865526 **).

 61  Miejscowość, data

 62  Podpis i ewent. stempel firmowy

 63  Formularz należy opatrzyć prawnie wiążącym podpisem oraz stemplem 
firmowym i wysłać na adres:  
Toll Collect GmbH 
Customer Service 
Postfach 11 03 29 
10833 Berlin  
Niemcy 
lub drogą faksową na numer:  
+49 180 1 222628 ***.

 64  **  W Niemczech: 
jednorazowy koszt połączenia z sieci stacjonarnej 0,06 euro; 
koszty połączeń z telefonów komórkowych maks. 0,42 euro/min

 65  ***  W Niemczech: 
koszt połączenia z sieci stacjonarnej 0,039 euro/min; 
koszty połączeń z telefonów komórkowych maks. 0,42 euro/min

 66  Karta kredytowa 
(proszę wprowadzić numer karty)

 67 Numer identyfikacyjny podatkowy

 68 Kraje należące do UE:

 69 Kraje nienależące do UE:

 70 Wewnętrzny (krajowy) numer podatkowy

 71  Uwaga! Niezaznaczenie żadnego lub zaznaczenie więcej niż jednego z wyżej 
podanych sposobów płatności, przeprowadzenie przez firmę świadczącą 
usługi w zakresie obrotu płatniczego badania wypłacalności z wynikiem 
negatywnym lub wyznaczenie niewystarczającego limitu kredytowego jest 
równoznaczne z wybraniem przez użytkownika sposobu płatności w formie 
obciążania konta przedpłat.

 72 Tylko do pierwszej rejestracji firmy!

 1 Rejestracja użytkownika

PL Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy!

Wskazówki wypełniania


