02/11/13

Faktura - For gjennomkjøring av bompengestasjoner i Norge
Euro Parking Collection plc, Org. nummer GB3515275 på vegne av utstedende organisasjon(er)

Denne fakturaen er sendt til Dem som registrert eier/innehaver av
kjøretøyet fotografert nedenfor. Bompengepasseringen(e) er
beskrevet på baksiden av denne fakturaen. Det kan hende at det
finnes andre bompengepasseringer utestående innenfor samme
periode, som ikke er rapportert per dags dato. Skulle dette være
tilfelle, vil disse bompengepasseringene inkluderes på en eventuell
neste månedsfaktura.

Test User
Street
1234 Oslo
NORWAY

*10000080*
Samlet fakturabeløp
Forfallsdato for betaling

NOK 147.00
23/11/13

Fakturanummer
Registreringsnummer
Kjøretøysmerke

47000-10000080
AB12345
MERCEDES

Dato, tid og sted for hver bompengepassering er oppsummert
nederst på baksiden av fakturaen. Skulle De ha spørsmål angående
passeringen(e) på denne fakturaen, bes De sende en henvendelse
om dette, via vår hjemmeside: www.epcplc.com/communication

For fremtidig betaling av bompenger i Norge, anbefales det at brukeren oppretter en avtale med et norsk bompengeselskap, som da utsteder en
AutoPASS-brikke. Dette kan gi brukeren rett til rabatterte bompengeavgifter. For en fullstendig liste over norske myndigheter som utsteder
AutoPASS-abonnement, bes De besøke www.autopass.no. Hvis brukeren er i Norge for en kortere periode, kan Besøkendes AutoPASS-alternativet
brukes. Vennligst besøk www.autopass.no/visitors for mer informasjon.

Hvis det er flere bilder knyttet til passeringen(e) detaljert på denne fakturaen, er disse tilgjengelig via www.epcplc.com/login ved å logge inn med
fakturanummer og registreringsnummer.

BETALINGSMETODE
VIKTIG: Ved betaling av denne fakturaen, skal det brukes KID nummer eller fakturanummer som anvist nedenfor - urefererte betalinger kan
medføre forsinket tildeling av betalinger og påfølgende krav om betalinger kan bli sendt.
I bank

Mottaker
Bank
Kontonummer
KID
Referanse

Euro Parking Collection plc
SEB, NORWAY
97500630802
100000801
47000-10000080

Kredittkort

www.epcplc.com/payment

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefon

80 01 67 74 (lokalt nummer for Norge)

N1 3DF London

Telefaks

Storbritannia

Internett

21 54 72 07 (lokalt nummer for Norge)
www.epcplc.com/communication

DELEGERT FUNKSJON
Euro Parking Collection plc ('EPC') har myndighet til å utstede fakturaer for bompengepasseringer på vegne av den Utstedende Organisasjon,
gjennom kontrakt og fullmakt. Fullmakten er tilgjengelig på EPC hjemmeside www.epcplc.com, eller eventuelt etter avtale, hvis det finnes rimelig
krav for dette, på de registrerte kontorene til EPC. Hvis det er bilder knyttet til passeringen(e) detaljert på denne fakturaen, finnes disse på vår
hjemmeside www.epcplc.com/login, hvor De kan logge inn med fakturanummer og registreringsnummer.
VALUTAKURS
EPC kan ha, for å gjøre Deres betaling enklere og rimeligere, omvekslet verdien av fakturaen fra sin opprinnelige valuta til lokalvaluta. Valutakursen
er satt ved hjelp av vår banks valutakurs for dagen når den første fakturaen ble opprettet. Denne kursen er gyldig fram til fakturaen eller
overtredelsen er betalt i sin helhet.
DATAVERN
EPC vil bruke Deres informasjon for å behandle fakturaen. Relevant informasjon kan utveksles mellom den Utstedende Organisasjonen og EPC med
det formål å behandle kommunikasjon og forsikre at all informasjon er korrekt. EPC fungerer som informasjonsbehandler og behandler Deres
informasjon, i henhold til den norske personvernsloven. Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for å behandle betalinger og potensiell
kommunikasjon. Anonymisert informasjon kan bli lagret og brukt til statistiske formål. All informasjon er konfidensiell og vil ikke bli utlevert til en
tredjepart, med mindre en tredjepart har juridisk myndighet til å etterlyse denne informasjonen.
KLAGEVEILEDNING
Klagen skal gjøres til EPC online via www.epcplc.com. EPC vil deretter sette Deres sak på vent og oversender Deres fremstilling av saksforholdene til
utstedelsesmyndigheten for deres vurdering. Vennligst sørg for å henvise til saksnummeret, oppgitt på motstående side, på alle korrespondanser.
Vennligst send inn tydelige kopier i stedet for originaldokumenter, da vi ikke kan garantere at disse returneres. Hvis De ikke var eier/innehaver av
kjøretøyet ved passeringstidspunktet, vennligst legg ved dokumentasjon som beviser dette, som kvittering for salg/kjøp eller en kopi av kjøretøyets
registreringspapir. De må oppgi navn og adresse på personen som kjøpte/solgte bilen og kjøps-/salgsdatoen. Vennligst merk at
utstedelsesmyndigheten ikke må vurdere eventuelle andre omstendigheter rundt passeringen. Hvis man for eksempel ikke forsto de lokale
forskriftene eller trafikkskilt, vil dette ikke aksepteres som en gyldig grunn for å komme med en fremstilling av saksforholdene.
EasyGo/AutoPASS/BROBIZZ
Hvis De har fått en faktura, men tror De har hatt gyldig AutoPASS/BroBizz avtale, vennligst oppgi Deres avtaleopplysninger til EPC gjennom en
elektronisk henvendelse, via www.epcplc.com/communication. En slik henvendelse gir EPC fullmakt til innhenting av avtaleinformasjon fra utsteder
for at avtalen skal kunne bli bekreftet. De kan også kontakte EPC via faks eller post, hvor De kan indikere at De autoriserer innhenting av
avtaleinformasjon fra utsteder i forbindelse med bekreftelse av avtale. Generell informasjon om bomveier i Norge finner du på www.autopass.no.
Informasjonen på denne fakturaen er basert på eksterne kilder. Hvis De tror at denne fakturaen er feilsendt, ber vi om at De tar kontakt med oss,
vennligst følg instruksene som oppgitt.
Fakturaoppsummering
Reisens referansenummer Dato
Tid
Sted
Beskrivelse
Utstedelsesmyndighet - Horten Bompengeselskap Rv 306 AS, Norge, Org. nummer 989 824 929
000000770123
04/10/12 23:24:00 Rv.19 Skoppum
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
000000770123
08/10/12 04:46:00 Rv.19 Skoppum
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
Kreditert/ betalt beløp
Sub total
Utstedelsesmyndighet - Fjellinjen AS, Oslo-Bærum, Norge, Org. nummer 941 856 543
000003268123
03/10/12 13:19:00 Pårampe Granfoss fra E18
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
000003280123
06/10/12 12:38:00 E 18 hovedløp
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
000003280123
06/10/12 12:40:00 E18 Maritim
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
000003280123
06/10/12 13:45:00 E6 Europaveien
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
Kreditert/ betalt beløp
Sub total
Beløpet i NOK er konvertert til Deres lokale valuta som da
utgjør det utestående beløpet på fakturaen.

Totalt å betale NOK

Beløp NOK
33.00
33.00
0.00
66.00
13.50
13.50
27.00
27.00
0.00
81.00
147.00

