AutoPASS-avtale

v/BT Signaal
PB 2623 Møhlenpris
5836 BERGEN
Org.nr: 950 432 756

www.autopass.no

Kontaktinfo:
Telefon: 815 11 034
Telefaks 850 28 262
www.eksportvegen.no

Veiledning
til utfylling av AutoPASS-avtalen med Eksportvegen AS
Du kan også foreta nytegning og endringer via internett: www.eksportvegen.no.

Skriv tydelig innenfor rammene med blokkbokstaver. Bruk svart eller blå penn.
Hva innebærer AutoPASS-avtalen?
Med AutoPASS-avtalen kan du benytte alle AutoPASS-anlegg i Norge, samt Øresundsbroen og Storebælt, men det er
bare nødvendig med avtale med ett selskap, det selskapet du har fått brikken fra.





Du skal kun ha én brikke i bilen.
Du får kun rabatt hos det selskapet du har avtale med, samt i enkelte andre selskap.
Ønsker du rabatt i flere AutoPASS-anlegg må du inngå tilleggsavtale med det enkelte selskap
Ikke ta ned AutoPASS-brikken din ved passering i automatiske stasjoner. Avtalen din blir belastet
uansett på grunnlag av det bildet som da vil tas av registreringsnummeret på bilen.

1. Generelt
• Du kan krysse av i flere bokser for å gjøre flere
endringer på samme skjema.
• Alle felter under Generelt skal fylles ut!
• Det er regningsmottagers navn og adresse som skal
fylles ut.
• Firmakunder fyller ut organisasjonsnummer istedenfor
fødselsdato.
• Kontonummer brukes for eventuell refusjon av
depositum for brikke, ved endring av avtaletype, samt
ved oppsigelse. Hvis kontonummer ikke er oppgitt, vil
refusjon gå til det kontonummer avtalen sist ble betalt
fra.
2. Gjelder for
• Bilnummer skal alltid oppgis.
• ”Startdato” angir når nytegning eller endring skal virke
fra og med.
Passeringer foretatt før avtalen er registrert
Eksportvegen, vil bli belastet selskapet hvor du har fått
brikken din fra.
• ”Bilnummer nasjonalitet” fylles ut for utenlandske biler.
”Annen nasjonalitet” fylles eventuelt ut med vanlige
landskoder, som for eksempel ”GBR”, ”D”, ”ESP”,
”USA”.
• Maks tillatt totalvekt finnes i vognkortet. Vær
oppmerksom på at takster knyttet til kjøretøyets
lengde benyttes ved passeringer hos enkelte andre
selskaper.
• Eksportvegen AS har ikke egne brikker, så avtale
forutsetter at kunden har brikke fra et annet
bompengeselskap.

•

Brikkenummeret har 10 eller 16 siffer og finnes på
brikke eller siste faktura.

3.
•
•
•

Avtaletype
Kryss av for ønsket avtaletype.
Privatkunder kan knytte inntil to kjøretøy til en avtale.
Firmakunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy
til avtalen, forutsatt at kjøretøyene er registrert på
samme gyldige organisasjonsnummer.
• Avtalen gjelder for Eksportvegen AS.
• For gjeldende takster se www.eksportvegen.no
4. Fritaksavtale
• Fritak i bompengeanlegg i Norge i h.t.
takstretningslinjer for bompengeprosjekter. Det kreves
dokumentasjon for fritak. Kunden må selv undersøke
fritaksbestemmelser andre steder enn i Eksportvegen
AS. Gjeldende fritak finner du på
www.eksportvegen.no
5. Sletting av data
• En AutoPASS-avtale, hvor det er valgt sletting av
opplysninger om passeringer, innebærer at
passeringsdata slettes straks passering er belastet en
positiv kundesaldo.
•
Etter sletting vil passeringsdata ikke kunne
fremskaffes, heller ikke ved evt. klage.
Underskrifter
Avtalen er tidligst gyldig fra den dato den er levert
Eksportvegen AS v/BT Signaal.

Lokale avtalebetingelser

Eksportvegen
Eksportvegen AS

1. Avtalens omfang
1.1 Privatpersoner kan registrere maksimum to biler pr.
avtale. Firma kan registrere så mange biler de ønsker på
en avtale, forutsatt at kjøretøyet er registrert på samme
gyldige organisasjonsnummer.
1.2 Det kreves én brikke pr. bil. Eksportvegen har ikke
egne brikker, og kunden må derfor ha brikke med gyldig
avtale i et annet anlegg, for å kunne tegne avtale.
1.3 AutoPASS-brikken er i seg selv ikke et bevis for
gyldig avtale. Betalt faktura og korrekt montert elektronisk
brikke gir rett til rabatterte passeringer av bomstasjoner
for Eksportvegen.
1.4 Passeringer som fortsatt står ubetalt etter varsling
kan ilegges tilleggsavgift i samsvar med forskrifter
godkjent av Samferdselsdepartementet.
2. Faktura og avregning
2.1 Ved forskuddsavtale sendes det faktura for det
forskuddsbeløp som det er krysset av for i avtalen.
Forskuddsbeløpet beregnes ut fra høyeste registrerte
takstgruppe.
2.2 Ved forskuddsavtale skal alle passeringer være
forhåndsbetalte. Ikke mottatt faktura eller varsel fritar ikke
kunden fra plikten til å sørge for at avtalen er gyldig ved
passering av bomstasjonen.
2.3 Passeringer avregnes fortløpende med den
rabattsats som er valgt i avtaletype.
2.4 Ny faktura sendes når det er ca. 25% igjen av
forskuddsbeløp for den rabattsats som er valgt i
avtaletype.
3. Endring i avtale
3.1 Kunden er ansvarlig for at de opplysninger som er
gitt i avtaledokumentet er korrekte. Alle endringer i
avtalen, slik som bytte/salg av bil, avtaletype eller
adresse, skal meldes til selskapet innen tre virkedager.

3.2 Kunden er ansvarlig for å fjerne brikken ved salg eller
avhendelse av kjøretøyet. Brikken kan da overføres til nytt
kjøretøy eller avtalen sies opp.
3.3 Det er ikke anledning til å overdra avtalen til andre
personer eller selskap.
4. Refusjoner
4.1 Det gjenstående beløp av innbetalt forskudd
refunderes ved oppsigelse av avtale. Hvis kontonummer
ikke er oppgitt i avtalen, vil beløpet gå til den konto som
forskuddsbeløpet sist ble betalt fra. Laveste beløp som
refunderes er kr 50,-.
5. Lyssignal
5.1 Grønt lys betyr gyldig passering.
5.2 Hvitt lys betyr gyldig passering, men varsler også om
at forskuddsbeløpet snart er brukt opp og at ny faktura er
underveis. For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når
trekket er sendt til banken.
5.3 Manglende lys kan skyldes at avregningssaldo er null.
Saldo oppgis på www.eksportvegen.no. Ved feil på
brikken må Eksportvegen AS kontaktes.
5.4 Andre bompengeanlegg kan ha andre lyssignal.
6. Fritak
6.1 Hydrogen og elektriske kjøretøy, utrykningskjøretøy,
forflytningshemmede og busser i konsesjonert rute har
fritak for passering i bomringer. Kjøretøyene må ha
AutoPASS-avtale og være utstyrt med brikke.
For gjeldende informasjon om fritak på Eksportvegen, se
www.eksportvegen.no
6.2 Brukeren må selv undersøke fritaksbestemmelser ved
passering andre steder enn i bomstasjonene tilhørende
Eksportvegen AS
7. Takster
7.1 Kundens saldo blir belastet med den pris som
beregnes av de til enhver tid gjeldende takster.
7.2 Takster for Eksportvegen finnes på
www.eksportvegen.no.
8. Generelle betingelser for AutoPASS-avtaler
Du kan lese mer om Generelle betingelser hos det
bompengeselskapet hvor du fikk brikken din i fra.

