12.05.2018

Faktura for gjennomkjøring av bomstasjoner i Norge
Euro Parking Collection plc (EPC), på vegne av Statens Vegvesen

Name
Street
1234 Oslo
NORWAY

*13483374*

Fakturanummer

47500-13233312

Registreringsnummer

ABC123

Kjøretøysmerke

MERCEDES

Kjøretøykategori

under 3 500 kg

Utestående beløp

NOK 80,00

Forfallsdato for betaling

09.06.2018

Hei Name
Hvis du kjører et kjøretøy i Norge gjennom de automatiske bomstasjonene, blir du som registrerte eier eller leier fakturert bomavgiftene. Fakturaen
blir tilsendt per post (eller e-post dersom bileier har forhåndsregistrert seg via EPCs nettside). Fakturaen skal betales med mindre du har
forhåndsregistrert for automatisk kortbetaling via din EPC-konto.
Dato, tid og sted for hver bompassering er oppsummert nederst på neste side/baksiden.

Betaling
VIKTIG: Ved betaling skal KID-nummeret brukes - betalinger uten KID kan medføre purring og ytterligere gebyrer.

Kortbetaling

Bankoverføring

www.epcplc.com

Mottaker
Bank
Kontonummer
KID

Euro Parking Collection plc
SEB, NORWAY
97500630802
134833748

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefon

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internett

www.epcplc.com

Storbritannia

Organisasjonsnummer

GB3515275

Mer informasjon
Denne fakturaen inkluderer nedenstående bomavgift(er). Det kan hende at det finnes andre bompasseringer utestående innenfor samme periode,
som ikke er rapportert per dags dato. Skulle dette være tilfelle, vil disse bompasseringene inkluderes på neste månedsfaktura.

Bilder knyttet til fakturaen finnes på vår hjemmeside www.epcplc.com under Kontakt - Bilder, angi fakturanummer og registreringsnummer.

For mer informasjon om norske bomstasjoner og EPC, besøk vennligst www.autopass.no og www.epcplc.com.
AutoPASS-brikke / EPC-konto uten brikke
For fremtidig betaling av bompenger i Norge anbefaler vi at du enten oppretter en AutoPASS-avtale med et norsk bompengeselskap som kan utstede
en AutoPASS-brikke for ditt kjøretøy, eller at du registrerer deg for en kundekonto med EPC via www.epcplc.com.

Hvis du kjører et næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn er det påbudt med gyldig bombrikke i kjøretøyet. For mer informasjon, vennligst
besøk www.autopass.no.
Fra 1. oktober 2017 vil bomavgiftene på visse bomveier bli bestemt av kjøretøyets utslippsstandard. Eier eller bruker av utenlandskregistrerte
kjøretøy må registrere miljødata for å få korrekt bomavgift. På www.epcplc.com/EnvironmentalDifferentiation kan du registrere miljødata før din tur
til Norge. Hvis du ikke registrerer miljødata kan dette føre til høyere bomavgift.
Valutakurs
EPC kan ha, for å gjøre betaling enklere og rimeligere, omvekslet verdien av fakturaen fra sin opprinnelige valuta til lokalvaluta. Valutakursen er satt
for dagen når den første fakturaen ble opprettet og er gyldig fram til fakturaen er betalt i sin helhet.

Kontakte EPC
Hvis du har noen spørsmål eller hvis du vil sende inn en klage, eller hvis du har hatt en gyldig AutoPASS/BroBizz-brikke på tidspunktet, send din
henvendelse til oss online: www.epcplc.com.

Fakturaoppsummering
Passeringsnummer
Dato
Beskrivelse
Tidspunkt Sted
Bompengeselskap - Svinesundsforbindelsen AS, Organisasjonsnummer 985 203 474
000003620123
01.04.2018 14:12:00 E6 Svinesund
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
000003621123
01.04.2018 19:53:00 E6 Svinesund
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
Kreditert/betalt beløp
Delsum
Bompengeselskap - Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Organisasjonsnummer 981 100 336
000010098123
01.04.2018 15:01:00 E6 RAUKERUD
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
000010100123
01.04.2018 19:17:00 E6 RAUKERUD
(1) Bruk av kjøretøy på bomveg
Kreditert/betalt beløp
Delsum
Totalt å betale NOK

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefon

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internett

www.epcplc.com

Storbritannia

Organisasjonsnummer

GB3515275

Beløp
20,00
20,00
0,00
40,00
20,00
20,00
0,00
40,00
80,00

