21/04/2018

FATURA - Pela utilização de portagens na Noruega
Euro Parking Collection plc (EPC), em nome da Statens Vegvesen

Name
Street
12345 Lisbon
PORTUGAL

*13437676*

Número de fatura

47500-132333123

Número de registo do veículo

11-AA-22

Marca

RENAULT

Classe do veículo

Acima de 3.500 kg

Valor pendente

EUR 3,72

Data de vencimento

19/05/2018

Ex.mo/a Name,
Se, enquanto proprietário ou locatário registado, conduzir um veículo na Noruega através de estações de portagem automáticas, as taxas de
portagens ser-lhe-ão cobradas posteriormente. A fatura é enviada por correio ou por e-mail (se estiver pré-registado na página web da EPC) e deve
ser paga imediatamente, a não ser que tenha pré-registado os dados do seu cartão de crédito através da página web da EPC, www.epcplc.com.
A data, hora e local de cada viagem com passagem por portagens são listados no fundo da(s) próxima(s) página(s).

Como pagar
IMPORTANTE: Durante o pagamento, utilize o número de fatura acima como referência de pagamento - pagamentos sem referência podem resultar
na emissão de um aviso com cobranças adicionais.

Cartão de crédito

Transferência bancária

www.epcplc.com

Beneficiário
Banco
IBAN
SWIFT

Euro Parking Collection plc
SEB, GERMANY
DE61512202000062690005
ESSEDEFF

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefone

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

United Kingdom

Org. no.

GB3515275

Mais informações
Esta fatura contém a(s) taxa(s) de portagens discriminadas abaixo. Há a possibilidade de que possa haver outras taxas de portagens pendentes
dentro do mesmo período de tempo e que ainda não tenham sido reportadas. Se tal for o caso, essas taxas de portagens serão incluídas na fatura
do próximo mês.
Caso existam quaisquer/mais imagens associadas à(s) viagem/viagens detalhada(s) nesta fatura, as mesmas podem ser visualizadas online, em
www.epcplc.com, usando o número de fatura e o número de registo do veículo para iniciar a sua sessão.
Mais informações sobre as portagens norueguesas e a EPC estão disponíveis em www.autopass.no e www.epcplc.com.
Dispositivo eletrónico AutoPASS / conta EPC sem dispositivo eletrónico
Para futuros pagamentos de portagens na Noruega, recomendamos que assine um contrato com uma empresa de portagens norueguesa, para que
esta emita um dispositivo eletrónico AutoPASS para o seu veículo, ou que crie uma conta junto da EPC, em www.epcplc.com. Um dispositivo
eletrónico AutoPASS irá permitir ao utilizador usufruir de descontos nas taxas de portagens na Noruega. Para mais informações, visite
www.autopass.no.
Caso conduza um veículo comercial com mais de 3.500 kg, é obrigatório ter um dispositivo eletrónico aprovado para utilização na Noruega. Para
mais informações, visite www.autopass.no.
Tenha em atenção que a partir de 1 de outubro de 2017, em determinadas portagens, o valor a ser cobrado será determinado pelas normas de
emissões do veículo. Para veículos estrangeiros registados, as normas de emissões devem ser registadas pelo proprietário ou utilizador do veículo,
de forma a garantir que o valor cobrado pela portagem seja o correto. Visite www.epcplc.com/EnvironmentalDifferentiation e registe-se antes de
entrar em território da Noruega. O não registo poderá resultar numa cobrança de portagens superior que a estipulada para o seu veículo.

Política de taxas de câmbio
Para facilitar e tornar o pagamento menos oneroso, a EPC efetuou o câmbio do valor da fatura para a sua divisa nacional. A taxa de câmbio é
definida no dia em que a fatura foi emitida. Esta taxa de câmbio permanece válida até ser feito o pagamento da fatura na totalidade.
Se preferir fazer o pagamento em NOK, deve utilizar os seguintes dados bancários. A quantia em NOK pode ser consultada em baixo, no Resumo da
Fatura.
Banco: SEB, NORWAY

|

NIB: 97500630802

|

KID: 132331236

Contactar a EPC
Se tiver dúvidas ou se desejar apresentar um protesto formal relativamente a esta fatura ou se acreditar que tinha um dispositivo eletrónico
AutoPASS/BroBizz válido na altura das viagens abaixo referidas, entre em contacto com a EPC online, em www.epcplc.com.

Resumo da fatura
Viagem Ref. No.
Data
Hora
Local
Empresa de portagens - Svinesundsforbindelsen AS, Org. no. 985 203 474
000003589123
15/03/2018 12:36:00 E6 Svinesund

Descrição

Valor

(1) Utilização de uma estrada sujeita a portagem
Valor creditado / pago
Sub-total
Empresa de portagens - Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Org. no. 981 100 336
000010015123
14/03/2018 16:26:00 E18 Knapstad
(1) Utilização de uma estrada sujeita a portagem
Valor creditado / pago
Sub-total
Valor total NOK

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefone

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

United Kingdom

Org. no.

GB3515275

20,00
0,00
20,00
14,00
0,00
14,00
34,00

