02/11/13

FAKTURA- za u©ytkowanie dróg p½atnych w Norwegii
Euro Parking Collection plc, numer organizacji GB3515275 W imieniu organu/ów wydajªcego/ych faktury za przejazdy przez bramki

Ta faktura zosta½a przes½ana do Pana/Pani, jako do
zarejestrowanego w½a»ciciela/ wynajmujªcego sfotografowany
pojazd, za op½aty za przejazdy przez bramki drogowe
wyszczególnione poni©ej. Istnieje mo©liwo»¢, ©e pozostajª jeszcze
inne op½aty za przejazdy przez bramki drogowe w tym okresie, które
jeszcze nie zosta½y przes½ane. Op½aty za owe przejazdy zostanª
wpisane na nast®pnª faktur®.

Test User
Street
1234 Warsaw
POLAND

*10000075*
Kwota ko¼cowa faktury
Termin p½atno»ci

Numer faktury
Nr rej. pojazdu
Marka pojazdu

PLN 60.28
23/11/13

47000-10000075
AB123YU
VOLKSWAGEN

Dat®, czas i miejsce ka©dego przejazdu przez bramki drogowe
wyszczególniono na dole nast®pnej strony. W razie pyta¼
dotyczªcych przejazdu/ów zawartych na tej fakturze prosimy
kierowa¢ je online na: www.epcplc.com/communication.

W przypadku przysz½ych p½atno»ci za przejazdy przez bramki w Norwegii, poleca si® zawarcie kontraktu z norweskª organizacjª zarzªdzajªcª
bramkami, która wystawi urzªdzenie Autopass. To mo©e uprawnia¢ u©ytkownika do zni©ki w kwocie przejazdu. Aby uzyska¢ list® organizacji
odpowiedzialnych za wystawienie Autopassu prosimy o wej»cie na stron® www.autopass.no. Je©eli u©ytkownik jest w Norwegii przez krótki czas,
mo©na skorzysta¢ z opcji 'Visitor Pass'. Wi®cej informacji na stronie www.autopass.no/visitors.

Je»li posiadamy jakiekolwiek inne zdj®cia zwiªzane ze sprawami wyszczególnionymi na mandacie, mo©na je przeglªda¢ na www.epcplc.com/login.
Aby si® zalogowa¢ nale©y u©y¢ numeru sprawy oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.

SPOSOBY P¨ATNO±CI
WA¾NE: prosimy o zawarcie w tytule przelewu numeru sprawy znajdujªcego si® poni©ej. Wp½aty bez numeru referencyjnego mogª opó¹ni¢
alokacje wp½at i spowodowa¢ kolejne wezwanie do zap½aty.
Dane banku

Karta kredytowa

Beneficjent
Nazwa banku
Numer konta

Euro Parking Collection plc
SEB, POLAND
17237000080000000020030002

Tytu½ p½atno»ci

47000-10000075

Je»li posiadajª Pa¼stwo konto w Norwegii i chcieliby Pa¼stwo
dokona¢ transferu krajowego prosimy o u©ycie:
Nazwa banku
Numer konta
KID

SEB, NORWAY
97500630802
100000751

www.epcplc.com/payment

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Tel

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Faks

Wielka Brytania

Internet

022 2112300 (krajowy numer faksu)
www.epcplc.com/communication

FUNKCJA DELEGOWANA
Euro Parking Collection plc (EPC) jest, na mocy umowy i pe½nomocnictwa, upowa©niony przez Organ Wydajªcy (wskazany na odwrocie) do
windykacji d½ugów nale©nych wobec tego organu w wyniku braku p½atno»ci za okre»lone wykroczenia. Upowa©nienie pozostaje do wglªdu na
www.epcplc.com, lub w siedzibie EPC, w razie uzasadnionej konieczno»ci, po uprzednim ustaleniu terminu. Je»li posiadamy jakiekolwiek zdj®cia
zwiªzane ze sprawami wyszczególnionymi na odwrocie, mo©na je przeglªda¢ na www.epcplc.com/login. Aby si® zalogowa¢ nale©y u©y¢ numeru
referencyjnego oraz rejestracji pojazdu.
POLITYKA KURSÓW WYMIANY
Aby u½atwi¢ dokonania p½atno»ci i ograniczy¢ poniesione koszty, dokonali»my przeliczenia warto»ci faktury lub wykroczenia z waluty pierwotnej na
walut® krajowª. Kurs wymiany ustalany jest w oparciu o kurs nominalny Banku Anglii w dniu powstania dokumentu. Niniejszy kurs wymiany
pozostaje w mocy do dnia zap½aty ca½o»ci mandatu.
DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH
EPC wykorzysta Pani/ Pana dane w celu opracowania powy©szej faktury. Istotne informacje mogª by¢ wymienianie mi®dzy organem wystawiajªcym
a EPC w celu opracowania odwo½a¼ i upewnienia si®, ©e wszystkie dane sª poprawne. EPC dzia½a jako procesor danych w rozumieniu norweskiej
ustawy o Danych Osobowych i zgodnie z niª post®puje. Dane sª przechowywane nie d½u©ej ni© jest to konieczne aby opracowa¢ wp½aty i ewentualne
odwo½ania. Dane anonimowe mogª by¢ przechowywane i u©ywane do statystyk. Wszystkie Pani/a informacje sª poufne i nie b®dª ujawniane
osobom trzecim, chyba ©e osoba trzecia ma uprawnienia do ©ªdania takich informacji.
W JAKI SPOSÓB DOKONA° ODWO¨ANIA
Odwo½anie mo©na z½o©y¢ na stronie internetowej www.epcplc.com/communication. EPC wstrzyma wówczas post®powanie w Pa¼skiej sprawie i je»li
to konieczne, przeka©e je do organu odpowiedzialnego za wystawienie wezwania do zap½aty w celu jego rozpatrzenia. Niezrozumienie miejscowych
przepisów lub znaków drogowych nie jest wystarczajªcym powodem odwo½ania. Prosz® zauwa©y¢, ©e Organ Wydajªcy nie jest zobowiªzany bra¢
pod uwag® ©adnych okoliczno»ci niezwiªzanych bezpo»rednio ze sprawª. Je»li nie byli Pa¼stwo w½a»cicielem/najemcª pojazdu w czasie, gdy mia½
miejsce przejazd przez bramk®/i nale©y do½ªczy¢ dokumenty, takie jak potwierdzenie kupna/sprzeda©y lub kopi® dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Nale©y równie© poda¢ nazwisko i adres osoby, która kupi½a/sprzeda½a samochód oraz jego dat® kupna/sprzeda©y.
EasyGo/AutoPASS/BROBIZZ
Je»li dostali Pa¼stwo faktur®, a posiadajª wa©ny czytnik AutoPASS / Brobizz, prosimy o z½o©enie odwo½ania do EPC za po»rednictwem strony
internetowej www.epcplc.com/communication w celu weryfikacji czytnika u organu, który go wyda½. Kontakt z EPC jest mo©liwy tak©e za
po»rednictwem faksu czy poczty. Równie© w ten sposób mogª Pa¼stwo udzieli¢ autoryzacji by zweryfikowa¢ dane zawarte na czytniku. Na stronie
www.autopass.no dost®pne sª informacje na temat dróg p½atnych w Norwegii.
Informacje na tej fakturze opierajª si® na ¹ród½ach zewn®trznych, je©eli uznajª Pa¼stwo, i© zasz½a pomy½ka, prosimy o z½o©enie stosownego
odwo½ania zgodnie z instrukcjami.
W RAZIE BRAKU P¨ATNO±CI LUB ODWO¨ANIA
Je»li mandat nie zostanie op½acony bªd¹ w przypadku, gdy EPC nie otrzyma odwo½ania w zwiªzku z powy©szª sprawª,
mo©emy przes½a¢ Pa¼skie informacje do Krajowego Rejestru D½ugów. Je»li umie»cimy informacje o Pa¼stwa
zobowiªzaniach w Krajowym Rejestrze D½ugów skutkuje to ograniczeniem mo©liwo»ci swobodnego funkcjonowania na
rynku konsumenckim lub prowadzenia dzia½alno»ci gospodarczej, nawet do 10 lat. D½u©nicy notowani w KRD
napotykajª na znaczne utrudnienia w korzystaniu z us½ug finansowych, telekomunikacyjnych, wynajmu lokali itp.
Informacje o nieuregulowanych zobowiªzaniach, zgodnie z Ustawª o udost®pnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 530), mogª zosta¢ przekazane do:
Krajowego Rejestru D½ugów Biura Informacji Gospodarczej SA, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wroc½aw: www.krd.pl
FAKTURA ZBIOROWA
Numer ref. przejazdu
Data
Godz.
Lokalizacja
Opis
Organ Wydajªcy - Setesdal Vegfinans AS, Norge, numer organizacji 984 866 852
000000055123
23/07/12 13:54:00 Hækni
(1) Przejazd na drodze p½atnej
000000055123
23/07/12 17:12:00 Hækni
(1) Przejazd na drodze p½atnej
Zap½acono / umorzono
Suma cz®»ciowa
Organ Wydajªcy - Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, Norge, numer organizacji 990 908 834
000000587123
25/07/12 14:03:00 rv9 Grim
(1) Przejazd na drodze p½atnej
000000588123
25/07/12 14:55:00 E39 Vesterveien
(1) Przejazd na drodze p½atnej
Zap½acono / umorzono
Suma cz®»ciowa
Kwoty w koronach norweskich zosta½y przeliczone na walut®
lokalnª i stanowiª sum® nale©nª zawartª w fakturze.

Kwota ca½kowita NOK

Kwota NOK
30.00
30.00
0.00
60.00
21.00
21.00
0.00
42.00
102.00

