Fest AutoPASS-brikken på
riktig sted. Frontruten må
være både ren, varm og tørr.

Personbil
Plasser brikken på innsiden av frontruten i det
skraverte feltet som er avsatt for brikke.

Temperaturen i ruten må
være minst 15 grader ved
montering for at limet skal
feste skikkelig. Sett på
varmeapparatet hvis været
er kjølig eller frontruten er
fuktig.
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Benytt vedlagte våtserviett og vask grundig der
brikken skal monteres.
Såpe eller andre typer
våtservietter/ kluter må
ikke benyttes. Tørk ruten
helt tørr med vedlagte
tørrserviett.

Lastebil og buss
Du kan ta i bruk AutoPASS-brikken med en gang.
AutoPASS-brikken kan, sammen med gyldig avtale,
brukes i AutoPASS-anlegg i Norge. Du kan også
bruke brikken i enkelte andre betalingsanlegg i
Skandinavia.

Brikken plasseres på innsiden av frontruten, i nedre
kant. Rundt brikken må det være minimum 10 cm
ledig plass. NB! Vindusviskere (i hvilestilling) skal ikke
ligge over brikken.

Fjern beskyttelsespapiret
fra brikkens limpute.
Unngå berøring av limflaten.
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Du får rabatt i bompengeanlegget der du har avtale.
Du får også brikkerabatt i enkelte andre anlegg.

Press brikkens limpute
mot frontruten i ca. 10
sekunder. Hele puten
må være i kontakt med
frontruten. Brikken skal
monteres vannrett.

Se autopass.no for mer informasjon.
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Brikken er knyttet til bilens
registreringsnummer:
Når du kjøper ny bil må du
flytte brikken over i den nye
bilen og gi beskjed til bompengeselskapet om det nye
registreringsnummeret innen
tre virkedager. Det kan du
gjøre via «Min side» på bompengeselskapets internettsider eller ringe direkte
til bompengeselskapet.
Dersom brikken flyttes til
nytt kjøretøy uten at du gir
beskjed til bompengeselskapet om det nye registreringsnummeret, kan du risikere å
miste rabatten din og/eller få
tilleggsavgift.

Trenger du nytt brikkefeste?
Det får du hos bomselskapet eller eventuelt på en av
deres servicestasjoner.
Ny bil med metallisert
frontrute? Da må du plassere brikken i det skraverte
feltet som er avsatt for
brikke.
Kontakt ditt bompengeselskap hvis du får feil
lyssignal eller hvis du får
mistanke om at noe er galt
med brikken.
AutoPASS-brikken er
miljøavfall og skal ved avslutning av avtale returneres

til bompengeselskapet for
tilbakebetaling av brikkedepositum.

Lyssignal
Grønt signal: Betyr at passering er godkjent, det vil si
at brikken er registrert og
avtalen belastet.
Hvitt signal: Betyr at saldo
på avtalen din er lav hvis du
har forskuddsavtale. Hvis du
har etterskuddsavtale betyr
det at forfallsdato på faktura
er passert. Har du avtalegiro gis hvitt signal før trekk
foretas.

Ingen signal: Det mangler
brikke i bilen/brikken er ikke
lest/brikkeavtalen er ikke
gyldig. Det blir tatt bilde av
kjøretøyets registreringsnummer. Dersom avtalen
er gyldig, belastes kundens
saldo for passeringen. Dersom avtalen ikke er gyldig,
kan det føre til tap av rabatt
eller tilleggsavgift og at du
får tilsendt faktura
Du kan få galt lyssignal en
stund etter at du har tatt
brikken i bruk. Det kan ta litt
tid før bompengeselskapet får
registrert din avtale og innbetaling, men du kan starte å
bruke brikken med en gang.
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