12/09/13

Faktura - Använding av fordon på avgifsbelagd väg i Norge
Euro Parking Collection plc, Org. nr. GB3515275 på uppdrag av angivna utfärdande vägtullorganisationer

Ni har mottagit denna faktura eftersom ni var den registrerade
innehavaren/hyrestagaren till fordonet vid tidpunkten för nedan
angivna passering(ar). Vi ber er vänligen notera att ytterligare
passeringsavgifter kan finnas för denna perioden som ännu inte har
rapporterats. Om så är fallet, kommer dessa passeringsavgifter att
inkluderas i nästa månads faktura.

Test User
Street
1234 Stockholm
SWEDEN

*10000101*
Totalt fakturabelopp
Förfallodatum

Fakturanummer
Registreringsnummer
Märke

SEK 107.04
10/10/13

Era passeringar i Oslo och Bærum kommer i fortsättningen att bli
fakturerade av vår sammarbetspartner EPC www.epcplc.com.
Passeringarna blir fakturerade i SEK. Ni kan betala fakturan med Visa
eller Mastercard på hemsidan www.epcplc.com/payment, eller till nedan
angivet bankgiro. Om ni önskar rabatt på era framtida passeringar kan ni
teckna ett AutoPASS-avtal på http://www.autopass.no.

47000-10000101
ABC123
TOYOTA

Specifikation av passeringarna inklusive passeringsdatum,
passeringstidpunkt och plats, finns på baksidan av fakturan. Om ni
har några frågor kring passeringarna, vänligen meddela detta online
på www.epcplc.com/communication

För betalning av framtida vägtullsavgifter rekommenderas att ni tecknar AutoPASS-avtal med ett vägtullsbolag i Norge. Genom avtalet får ni
rabatterade priser samt en transponder för avläsning av passeringarna. Förteckning över aktuella vägtullsbolag som utfärdar AutoPASS-avtal finns på
www.autopass.no. Om ni endast är en kortare tid i Norge, rekommenderas Visitors Payment, se www.autopass.no/visitors.

Om det finns bilder avseende de passeringar som ingår i denna faktura, finns bilderna tillgängliga online på www.epcplc.com/login, med användning
av referensnummer och fordonets registreringsnummer som inloggningsuppgifter.

BETALNINGSMÖJLIGHETER
OBSERVERA: I samband med betalningen ber vi er ange OCR-numret som referens. Betalningar utan eller med felaktig referens kan leda till att
betalningen inte kan allokeras till rätt ärende vilket kan innebära att ytterligare betalningspåminnelser skickas ut.
Bank

Kreditkort

Mottagare
Bank
Bankgiro
OCR

Euro Parking Collection plc
SEB, SWEDEN
5947-5871
100001015

Om ni vill göra en banköverföring i NOK från ett norskt
bankkonto, vänligen använd nedanstående uppgifter:
Bank
Bankgiro
KID

SEB, NORWAY
97500630802
100001015

www.epcplc.com/payment

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefon

020 088 3142 (lokalt nummer i Sverige)

N1 3DF London

Fax

Storbritannien

Kontakt

08 501 092 18 (lokalt nummer i Sverige)
www.epcplc.com/communication

BEMYNDIGANDE
Euro Parking Collection plc ('EPC') är genom avtal och fullmakt bemyndigat av den utfärdande organisationen (se nedan) att utfärda fakturor för
vägavgifter. Fullmakten finns tillgänglig på EPCs hemsida, www.epcplc.com och på EPCs kontor. Om det finns bilder avseende de passeringar som
ingår i denna faktura, finns bilderna tillgängliga online på www.epcplc.com/login, med användning av referensnummer och fordonets
registreringsnummer som inloggningsuppgifter.
VÄXELKURSPOLICY
För att underlätta betalningen och undvika extra avgifter har det ursprungliga beloppet räknats om till lokal valuta enligt gällande valutakurs.
Valutakursen är bestämd enligt vår banks växelkurs för dagen då aviseringen utfärdades och gäller tills full betalning har skett.
INFORMATION ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN
EPC kommer att använda er information för att hantera fakturan. Relevant information kan användas av den utfärdande organisationen och EPC för
hanteringen av överklaganden och för att säkerhetsställa att all information blir korrekt. EPC agerar som databehandlare enligt den norska
personuppgiftslagen och hanterar informationen i enlighet därmed. Information kommer ej att lagras längre än vad som är nödvändigt för
behandling av betalningar eller eventuella överklaganden. Ej personrelaterade uppgifter kan eventuellt lagras och användas för statistiska ändamål.
All er information är sekretessbelagd och kommer ej att lämnas ut till tredje man om personen i fråga inte har fullmakt för att ta del av
informationen.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Överklaganden kan göras online på www.epcplc.com/communication. Efter att överklagandet kommit EPC tillhanda stoppas vidare utskick av
påminnelser och ärendet översänds till den utfärdande organisationen för behandling. Tänk på att den utfärdande organisationen inte behöver ta
ställning till några andra omständigheter än de som anses direkt förknippade med fakturan. Att man inte förstår de lokala reglerna eller
trafikskyltarna i det land där passeringen ägde rum, godtas inte som ett giltigt skäl för överklagande. Om ni inte ägde/innehade fordonet vid
tidpunkten för passeringen, bör ni bifoga kvitto på försäljning/köp eller kopia på registreringsbevis. Ange namn och adress på den person som
köpte/sålde bilen och datum för försäljningen/köpet.
EasyGo/AutoPASS/BROBIZZ
Om ni erhållit en faktura men anser att ni har passerat med en giltig AutoPASS/BroBizz-avtal, vänligen meddela ert AutoPASS/BroBizz-nummer till
EPC via www.epcplc.com/communication. Genom online funktionen ger ni även EPC fullmakt att verifiera uppgifterna från utställaren av ert avtal. Ni
kan också befullmäktiga EPC att få tillgång till aktuell informationen om ert AutoPASS/BroBizz-avtal via fax eller post. För allmän information se
www.autopass.no.
Information baseras på uppgifter från externa register. Om ni anser att ett misstag har begåtts ber vi er vänligen överklaga enligt instruktionerna.
Specifikation av passeringar
Passeringsnummer
Datum
Tid
Plats
Beskrivning
Utfärdande organisation - Østfold Bompengeselskap AS, Norge, Org. nr. 981 100 336
000001234555
19/07/12 12:48:00 E6 MOSS
(1) Använding av fordon på avgifsbelagd väg
000001234567
28/07/12 15:29:00 E6 MOSS
(1) Använding av fordon på avgifsbelagd väg
Krediterat/betalt belopp
Deltotal
Utfärdande organisation - Fjellinjen AS, Oslo-Bærum, Norge, Org. nr. 941 856 543
000001234666
28/07/12 10:05:00 E 18 hovedløp
(1) Använding av fordon på avgifsbelagd väg
000001234443
28/07/12 10:07:00 E18 Maritim
(1) Använding av fordon på avgifsbelagd väg
Krediterat/betalt belopp
Deltotal
Det ursprungliga beloppet i NOK har räknats om till lokal
valuta och utgör det utestående beloppet på fakturan.

Totalt belopp NOK

Belopp NOK
23.00
23.00
0.00
46.00
13.50
27.00
0.00
40.50
86.50

