EASYGO+

GODE RÅD TIL DIG, DER
KØRER I ØSTRIG, DANMARK,
SVERIGE OG NORGE:
• Få en EasyGo+ aftale hos BroBizz A/S

EasyGo+ gør det muligt for
chauffører af køretøjer over
3,5 ton at betale kørselsafgifter
i Østrig, Danmark, Sverige og
Norge ved hjælp af bare én
enkelt OBE-enhed (On Board
Equipment), også kendt som
BroBizz® i Danmark.

På grund af særlige krav i Østrig, er
forskellen mellem den eksisterende
EasyGo-service i de skandinaviske
lande og den nye EasyGo+ følgende:
• Alle køretøjer over 3,5 ton, som
ønsker at anvende EasyGo+
servicen, skal have en ny type
OBE-enhed i køretøjet. Hos os
hedder den EasyGo+ BroBizz®
• Din EasyGo+ BroBizz® skal have
nummerplade, nationalitetskode og
emissionskategori indkodet
(miljøklasse)
• Ved kørsel i Østrig, skal chaufføren
registrere det korrekte antal aksler i
EasyGo+ BroBizz® (dette gøres på
en knap på EasyGo+ BroBizz®)
• Køretøjer over 3,5 ton, som bruger
EasyGo+ servicen, skal sørge for,
at køretøjet kun har én OBE-enhed
installeret, da der ellers er stor risiko
for dobbeltopkrævning. Derfor skal
	OBE-enheder (BroBizz®), som ikke
længere er i brug, returneres.

DINE FORDELE VED EASYGO+
• EasyGo+ er en service, som
fungerer i tillæg til den nuværende
EasyGo service. Det betyder, at du
kun skal tilmelde de køretøjer over
3,5 ton, der har et kørselsbehov
i Østrig, men fortsat kan have én
samlet aftale med BroBizz A/S.
• Du har fortsat én aftalepart - men
flere anvendelsesmuligheder.
• D
 u får én samlet regning, som
dækker alle afgifter fra betalingsveje,
broer og færger opkrævet via
EasyGo og EasyGo+ servicen.
• Hurtig gennemkørsel ved
betalingspunkterne.
• Du sparer administrationstid, da du
kun har én kontrakt og ét sted at
henvende dig.

VIGTIGT: Husk, at det kræver en speciel aftale med BroBizz A/S at få adgang til at benytte EasyGo+ servicen. Det skyldes de særlige
krav og udskiftning til den nye type OBE, som skal anvendes.
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HVOR FINDER JEG MERE
INFORMATION OM EASYGO+
Du kan læse mere om EasyGo+ på
www.brobizz.dk. Har du spørgsmål til den
nye service, kan du kontakte os på e-mail:
easygo+@brobizz.dk eller ringe til
Kundeservice Erhverv på +45 7020 7049
Opstår der praktiske spørgsmål før eller
under rejsen, kan du finde
yderligere information på:
www.easygo.com/easygoplus

JEG VIL GERNE INDGÅ EN
AFTALE MED BROBIZZ A/S
Hvis du ønsker at tegne en EasyGo+ aftale,
kan du enten ringe til os på
+45 7020 7049 eller sende en e-mail
til easygo+@brobizz.dk.

• Skift din nuværende OBE-enhed(er)
(BroBizz®) ud med en ny
EasyGo+ BroBizz® og returner
den/de gamle enhed(er) til din
nuværende udsteder af OBE.
• S
 ørg for, at du får en køretøjsdeklaration
sammen med din EasyGo+ BroBizz®.
Dette dokument hjælper dig til at sikre, at
de data, der er lagret i EasyGo+ BroBizz®,
er korrekte.
• Sørg for, at køretøjsdeklarationen
altid findes i køretøjet under kørsel,
da dokumentet skal kunne fremvises
	i Østrig. Dokumentet er desuden
nødvendigt, hvis der opstår tekniske
problemer, og betaling derfor må
foretages manuelt i Danmark.
• Installer den gyldige EasyGo+ BroBizz®
i det korrekte køretøj.
• Husk, at EasyGo+ BroBizz® kun er
	gyldig i det køretøj, hvis nummerplade
er indkodet. Med andre ord; EasyGo+
BroBizz® følger køretøjet. Det fremgår også
af den medfølgende køretøjsdeklaration,
som indeholder alle detaljer.
• Husk, at den originale dokumentation
for EURO emissionskategori altid
skal forefindes i køretøjet.

