2018-05-12

Faktura - Användning av fordon på avgiftsbelagd väg i Norge
Euro Parking Collection plc (EPC), på uppdrag av Statens Vegvesen

Name
Street
12345 Stockholm
SWEDEN

*13483251*

Fakturanummer

47500-132333123

Fordonets reg.nr.

ABC123

Fordonsmärke

AUDI

Fordonsklass

under 3 500 kg

Utestående belopp att betala

SEK 140,04

Förfallodatum

2018-06-09

Hej Name,
Om du kör ett fordon genom automatiska vägtullstationer i Norge, blir du som registrerad innehavare eller hyrestagare fakturerad vägavgifterna i
efterhand. Fakturan skickas med post eller via email (om du har registrerat dig på EPC:s hemsida) och skall betalas innan förfallodagen. Om du har
lagt in ett betalkort på ditt EPC-konto debiteras beloppet automatiskt.
Information om datum, tid och plats för varje passering finner du längst ned på nästa sida/baksidan.

Betalningsinformation
Glöm inte att använda OCR-numret vid betalning - betalning utan referens kan leda till påminnelse med avgifter.

Kortbetalning

Bankbetalning

www.epcplc.com

Mottagare
Bank
Bankgiro
OCR

Euro Parking Collection plc
SEB, SWEDEN
5947-5871
134832518

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefon

08 51 97 28 81 (svenskt nummer)

N1 3DF London

Kontakt

www.epcplc.com

Storbritannien

Org. nr

GB3515275

Ytterligare information
Den här fakturan gäller nedanstående vägtullsavgift(er). Notera att det kan finnas ytterligare passeringar för samma period som ännu inte har
rapporterats. Om så är fallet, kommer dessa att inkluderas i nästa månads faktura.

Bilder för samtliga passeringar i den här fakturan finns tillgängliga online på www.epcplc.com under Kontakt - Se bilder, genom att ange
fakturanummer och registreringsnummer.
Mer information om det norska vägtullssystemet och EPC hittar du på www.autopass.no och www.epcplc.com.
AutoPASS-Transponder / EPC-konto utan transponder
För framtida bilresor i Norge rekommenderar vi att du antingen tecknar ett AutoPASS-avtal med en norsk vägtullsorganisation eller att du registrerar
ett konto med EPC på www.epcplc.com. Genom att teckna AutoPASS-avtal får du rabatt på vägtullsavgifterna. Mer information hittar du på
www.autopass.no.
För kommersiella fordon över 3 500 kg är det obligatoriskt att ha en giltig transponder. Mer information hittar du på www.autopass.no.
Från den 1 oktober 2017 kommer avgifterna vid vissa vägtullar att baseras på fordonets miljöklass. Ägare eller användare av utlandsregistrerade
fordon måste registrera fordonets miljöklass för att få rätt vägtullsavgift. Gå in på www.epcplc.com/EnvironmentalDifferentiation och registrera
miljödata för fordonet innan du reser till Norge. Underlåtenhet att registrera miljödata kan resultera i högre avgifter än vad som gäller för ditt fordon.
Växelkurspolicy
EPC har omvandlat beloppet från originalvalutan till din lokala valuta för att göra det enklare och mindre kostsamt för dig vid betalning. Växelkursen
är fastställd den dag då fakturan genererades och gäller fram till att fakturan är betald i sin helhet.
Om du föredrar att betala fakturan i norska kronor (NOK), använd då uppgifterna nedan.

Bank: SEB, NORWAY

|

Bankgiro: 97500630802

KID: 132331236

|

Kontakta EPC
Om du har några frågor eller om du vill bestrida fakturan, eller om du anser att du har haft en giltig AutoPASS/BroBizz-transponder vid tidpunkten,
ber vi dig kontakta oss online på www.epcplc.com.

Fakturaöversikt
Passeringsnummer
Datum
Plats
Tid
Vägtullsorganisation - Vegfinans E6 Oppland AS, Org. nr 994814982
000001594123
2018-03-30 12:43:00 E6 Tingberg

Vägtullsorganisation - Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS, Org. nr 999 584 152
000000793123
2018-03-30 13:21:00 E6 Odenrud
000000793123
2018-03-30 13:31:00 E6 Teigkampen
000000794123
2018-03-30 13:25:00 E6 Hardvollsmorka
000000794123
2018-03-30 13:37:00 E6 Bjørkerusten

Beskrivning

Belopp

(1) Användning av fordon på avgiftsbelagd väg
Krediterat/betalt belopp
Deltotal
(1)
(1)
(1)
(1)

Användning
Användning
Användning
Användning

av
av
av
av

24,00
0,00
24,00

fordon på avgiftsbelagd väg
fordon på avgiftsbelagd väg
fordon på avgiftsbelagd väg
fordon på avgiftsbelagd väg
Krediterat/betalt belopp
Deltotal

33,00
30,00
22,00
15,00
0,00
100,00

Totalt belopp NOK

124,00

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefon

08 51 97 28 81 (svenskt nummer)

N1 3DF London

Kontakt

www.epcplc.com

Storbritannien

Org. nr

GB3515275

