05.05.2018

FAKTURA- za u©ytkowanie dróg p½atnych w Norwegii
Euro Parking Collection plc (EPC), w imieniu Statens Vegvesen

Name
Street
1234 Warsaw
POLAND

*13447297*

Numer faktury

47500-132333123

Numer rejestracyjny pojazdu

ABC123

Marka pojazdu

RENAULT

Klasa pojazdu

Poni©ej 3,500 kg

Pozosta½o do zap½aty

PLN 25,93

Termin p½atno»ci

02.06.2018

Szanowna(y) Name,
Je©eli korzystajª Pa¼stwo z automatycznych bramek drogowych w Norwegii, jako zarejestrowanemu w½a»cicieowil lub najemcy pojazdu, wystawiona
zostanie faktura. Faktura jest wysy½ana pocztª lub elektronicznie (je»li zarejestrowali si® Pa¼stwo uprzednio na stroniej internetowej EPC) i musi
zosta¢ op½acona, o ile nie zarejestrowali Pa¼stwo z wyprzedzeniem swojej karty kredytowej na stronie EPC, www.epcplc.com.
Dat®, czas i miejsce ka©dego przejazdu przez bramki drogowe wyszczególniono na dole nast®pnej strony.

Jak dokona¢ wp½aty
WA¾NE: Podczas dokonywania p½atno»ci, prosimy o podanie numeru faktury znajdujªcego si® powy©ej - wp½aty bez numeru referencyjnego mogª
spowodowa¢ wystawienie przypomnienia z dodatkowymi op½atami.

Karta kredytowa

Przelew bankowy

www.epcplc.com

Beneficjent
Nazwa banku
Numer konta

Euro Parking Collection plc
SEB, POLAND
17237000080000000020030002

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Tel.

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

Wielka Brytania

Numer organizacji

GB3515275

Dalsze informacje
Ta faktura zawiera op½aty za 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. W takim przypadku, op½aty za owe przejazdy zostanª zawarte w nast®pnej
fakturze.
Je»li posiadamy jakiekolwiek inne zdj®cia zwiªzane z przejazdami wyszczególnionymi na fakturze, mo©na je przeglªda¢ na www.epcplc.com. Aby si®
zalogowa¢ nale©y u©y¢ numeru faktury oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.
Wi®cej informacji o norweskich bramkach drogowych, jak równie© o EPC, jest dost®pnych na stronie www.autopass.no oraz www.epcplc.com.
Czytnik AutoPASS / konto EPC bez czytnika
W przypadku przysz½ych op½at drogowych w Norwegii zalecamy podpisanie kontraktu z norweskª organizacjª zarzªdzajªcª bramkami, która wystawi
czytnik Autopass dla Pa¼swa pojazdu lub utworzenie konta w EPC na stronie www.epcplc.com. Czytnik AutoPASS uprawnia Pa¼swa do
zredukowanych op½at za przejazdy przez bramki drogowe w Norwegii. Wi®cej informacji znajdª Pa¼stwo na stronie www.autopass.no.
Istnieje wymóg posiadania wa©nego czytnika na przejazdy w Norwegii dla pojazdów przemys½owych o wadze ponad 3,500 kg. Wi®cej informacji
znajdª Pa¼stwo na stronie www.autopass.no.
Prosimy mie¢ na uwadze, i© od 1 pa¹dziernika 2017, op½aty za przejazdy przez niektóre bramki drogowe, b®dª zale©ne od normy emisji pojazdu. W
przypadku zagranicznych pojazdów, norma emisji musi zosta¢ zarejestrowana przez w½a»ciciela lub u©ytkownika pojazdu, w celu naliczenia
poprawnej op½aty za przejazd. Prosimy o dokonanie rejestracji na stronie ttps://www.epcplc.com/pl/EnvironmentalDifferentiation/ przed wjazdem do
Norwegii. Brak rejestracji mo©e spowodowa¢ naliczenie zawy©onej op½aty za przejazd przez bramki.
Polityka kursów wymiany walut
Aby u½atwi¢ dokonania p½atno»ci i ograniczy¢ poniesione koszty, dokonali»my przeliczenia warto»ci faktury z waluty pierwotnej na Pa¼stwa walut®
krajowª. Kurs wymiany ustalany jest w dniu wystawienia faktury.

Je»li wolª Pa¼stwo dokona¢ p½atno»ci w NOK, prosimy o u©ycie poni©szych danych bankowych. Kwota NOK jest podana pod podsumowaniem faktury
Nazwa banku: SEB, NORWAY

|

Numer konta: 97500630802

KID: 132331236

|

Skontaktuj si® z EPC
W przypadku jakichkolwiek pyta¼ lub je»li chcª Pa¼stwo z½o©y¢ odwo½anie, bªd¹ je»li wierzª Pa¼stwo, i© posiadali Pa¼stwo wa©ny czytnik
AutoPASS/Brobizz w czasie wyszczególnionych poni©ej przejazdów, prosimy o skontaktowanie si® z EPC poprzez stron® www.epcplc.com.

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. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wroc½aw:
www.krd.pl
Podsumowanie faktury
Numer ref. przejazdu
Data
Godz.
Lokalizacja
Opis
Organ zarzªdzajªcy bramkami - Svinesundsforbindelsen AS, Numer organizacji 985 203 474
000003460123
05.01.2018 21:32:00 E6 Svinesund
(1) Przejazd na drodze p½atnej
000003464123
08.01.2018 11:43:00 E6 Svinesund
(1) Przejazd na drodze p½atnej
Zap½acono / umorzono
Suma cz®»ciowa
Organ zarzªdzajªcy bramkami - Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Numer organizacji 981 100 336
000009755123
08.01.2018 10:33:00 E18 BRENNEMOEN
(1) Przejazd na drodze p½atnej
Zap½acono / umorzono
Suma cz®»ciowa
Kwota ca½kowita NOK

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Tel.

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

Wielka Brytania

Numer organizacji

GB3515275

Kwota
20,00
20,00
40,00
0,00
16,00
16,00
0,00
0,00

