
BroBizz A/S vil gøre BroBizz® til det naturlige valg på vejen ud i Europa. Allerede i dag benytter mere end 620.000 
kunder en BroBizz® til afregning af kørsel på betalingsveje, broer og færger i Skandinavien og Østrig. BroBizz A/S blev 
stiftet i 2008 som et led i forberedelserne til det europæiske bomtjenestedirektiv, som på sigt skal gøre det muligt for 
bilister at betale med den samme OBE, fx BroBizz®, på alle betalingsveje i Europa. BroBizz A/S er en del af Sund & 
Bælt koncernen. 
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BroBizz A/S Kundeservice

Vester Søgade 10 
DK-1601 København V 

Tel  +45 70 20 70 49 
Fax +45 33 44 34 99 

www.brobizz.com 
CVR 31 85 48 22 

10. august 2016

TILLÆGSAFTALE VEDRØRENDE EASYGO+ PRIVAT 

Mellem: 
(Alle felter skal udfyldes) 

og 

BroBizz A/S 

1. Om aftalen

I Østrig er det et krav at køretøjer på over 3,5 tons, der kører på Østrigs motorveje, skal betale 
afgift ved brug af en særlig OBE, f.eks. EasyGo BroBizz®-senderen. Kravet gælder for alle kø-
retøjer uanset nationalitet.  

EasyGo+ er en frivillig aftale, der tegnes i tillæg til kundens privatkundeaftale med BroBizz A/S. 
Det er en forudsætning for tegning af en EasyGo+-aftale, at du som kunde har tegnet eller teg-
ner en privatkundeaftale. 

2. Aftalegrundlag

Nærværende tillægsaftale udgør sammen med aftalebetingelserne for BroBizz Privat det sam-
lede aftalegrundlag mellem parterne.  

Der henvises i den forbindelse særligt til pkt. 1.5, 2.2, 2.3, 1.7, 3.1, 3.2 samt pkt. 7 i aftalebetin-
gelserne. 

3. Forrang

Hvis der er uoverensstemmelse mellem tillægsaftalen, BroBizz Privat aftale / BroBizz, har til-
lægsaftalen forrang. 

4. Én EasyGo+ BroBizz-sender - ét køretøj (Personalisering)

Den af tillægsaftalen omfattede EasyGo+ BroBizz-sender må alene bruges i det køretøj med 
det anførte indregistreringsnummer og som har bestemte klassifikationer. Oplysninger om de 
omfattede EasyGo+ BroBizz-sendere og tilknyttede køretøjer mv. fremgår af bilag 1 til tillægsaf-
talen.  

Navn: 
Adresse: 
Postnummer: 
By: 
Land: 
Kontaktperson: 
Mail: 
Telefon: 
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Efter pkt. 1.7 i aftalebetingelserne er kunden ansvarlig for, at alle afgivne oplysninger er korrek-
te og ajourførte. Fører fejl eller manglende ajourføring fra kundens side til, at BroBizz A/S påfø-
res et tab, indestår kunden herfor. 

5. Særlige rettigheder og forpligtelser for EasyGo+

Kunden skal fremlægge den fornødne dokumentation til, at BroBizz A/S kan foretage en korrekt 
personalisering af EasyGo+ BroBizz-senderen. Dette gælder foruden køretøjets indregistre-
ringsnummer, også køretøjets nationalitetsmærke, antal aksler, miljøklasse (Euro-norm), euro-
pæisk køretøjsklasse samt tilladt totalvægt. 

Kunden skal endvidere straks underrette BroBizz A/S om et skifte i ejerskab af køretøjet. 

Kunden gøres opmærksom på, at den særlige attest der følger ved aftalens oprettelse eller som 
ændres ved meddelelse om skifte af køretøj, benævnt ’’Vehichle Declaration’’ skal medbringes i 
køretøjet under kørsel i Østrig og skal fremvises på anmodning. 

Overtrædes pkt. 2.2. om korrekt montering af EasyGo+ BroBizz-sender eller 2.3. om medbrin-
gelse af flere sendere i aftalebetingelserne for BroBizz Privat, risikerer kunden, foruden at pas-
sagen registreres på flere sendere, at kunden opkræves betaling for passage af næste køretøj i 
samme vejbane og en bøde, såfremt der ikke er registreret nogen EasyGo+ BroBizz-sender ved 
passage. 

Ved kørsel på betalingsveje i Østrig skal føreren derfor også særligt være opmærksom på de 
akustiske signaler fra EasyGo+ BroBizz-senderen, der signalerer hvorvidt betaling er sket, og 
agere herpå ud fra de anvisninger der følger i ’’Instruktion til chaufføren’’ (Se bilag 2).  

BroBizz A/S skal endelig gøre opmærksom på, at der kan være fastsat andre vilkår og betingel-
ser for benyttelsen af betalingsveje mv. i Østrig, og at det påhviler kunden at sætte sig ind i dis-
se. På www.brobizz.com og www.easygo.com kan kunden til enhver tid finde en liste over ope-
ratører med links til deres hjemmesider. 

6. Underskrift

___________     ___  

Dato: 

_________________ 
BroBizz A/S 
10. august 2016

http://www.brobizz.com/
http://www.easygo.com/
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Bilag 1 

Natio-
nalitets-
tets-
mærke 

Antal aksler 
(kun træk-
køretøjet – 
min. 2) 

Køretøjsklasse Tilladt to-
talvægt på 
køretøjet i 
kg. 

F.eks.:
AA22333

F.eks.:
DK 

F.eks.: 
2 

F.eks.: 
Euro-5

F.eks.:
Autocamper o. 3500 kg.
Bus  o. 3500 kg 
Lastbil  o. 3500 kg.

F.eks.:
4700 kg.

Bemærk: Alle felter i rækken skal udfyldes for at vi kan oprette din EasyGo+ aftale.

Indregistre-
ringsnummer 
(Nummerpla-
de) 

Euro-norm 
klasse
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Bilag 2 

Instruktion til chauffører ved anvendelse af EasyGo+ BroBizz® i Østrig 

Du har nu modtaget en EasyGo+ BroBizz-sender til dit køretøj, som kan bruges på betalingsve-
je i Østrig, Danmark, Sverige og Norge.  Nedenfor finder du information om installering og brug 
af din EasyGo+ BroBizz-sender.  Dette er dog kun en del af de betingelser og regler, der knytter 
sig til EasyGo+ servicen og til kørsel på betalingsveje i Østrig. Derfor bedes du venligst gen-
nemgå øvrig udleveret information fra BroBizz A/S, samt betingelserne for at passere betalings-

veje i Østrig hos ASFINAG, som findes på www.asfinag.at. 

Hovedregler 
Hovedreglerne ved kørsel i Østrig er: 

- Installer din EasyGo+ BroBizz-sender korrekt i forruden – (se vedlagte installations-
instruktion, punkt A, B, C og D).

- Indtast antal aksler – (se vedlagte installationsinstruktion, punkt F).
- Sikre at det er det korrekte registreringsnummer for køretøjet der er registreret i din

EasyGo+ BroBizz-sender (dette fremgår af køretøjsdeklarationen ‘’Vehichle Decla-
ration’’).

- Sikre at EURO-emissionskategorien, som er angivet i din EasyGo+ BroBizz-sender
er korrekt (dette fremgår af køretøjsdeklarationen ’’Vehichle Declaration’’).

- Vær opmærksom på de lydsignaler din EasyGo+ BroBizz-sender afgiver – se ne-
denfor og endvidere i vedlagte installationsinstruktion, punkt H.

Sørg for at køretøjsdeklarationen ’’Vehichle Declaration’’ altid forefindes i køretøjet, da denne 
skal kunne fremvises på forespørgsel. Hvis du har yderligere spørgsmål efter at have læst in-
formationen omkring din EasyGo+ BroBizz-sender, kontakt venligst 

BroBizz A/S, på telefon nr. +45 7020 7049, eller på 

e-mail: easygo+@brobizz.com, eller easygoplus@brobizz.com

Din EasyGo+ BroBizz-sender afgiver lydsignaler 

Vær opmærksom på de akustiske signaler (beeps) som din EasyGo+ BroBizz-sender afgiver 
ved kørsel på Østrigske betalingsveje. Ved fejl (ingen beeps) eller ved manglende accepteret 
betaling (4 beeps) bedes du straks kontakte det nærmeste GO-salgssted, hvor du skal betale 
den nødvendige afgift med tilbagevirkende kraft (dette skal ske inden for 5 timer og 100 km). 
Her kan du ligeledes få udleveret en lokal østrigsk GO-box, før du fortsætter din kørsel i Østrig. 

Din EasyGo+ BroBizz-sender afgiver signaler ’’beeps’’ hver gang, du passerer et afgiftspunkt i 
Østrig: 

- 0 beeps = Noget er galt. Betaling for den allerede kørte rute, skal foretages ved et
GO-salgssted, indenfor 5 timer og 100 km.

- 1 beep = transaktionen er bekræftet på basis af de lagrede data (emissions katego-
ri, nummerplade), og det indtastede antal aksler.

- 4 beeps = Noget er galt. Betaling for den allerede kørte rute skal foretages ved et
GO-salgssted, beliggende inden for 5 timer eller 100 km.

http://www.asfinag.at/
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VIGTIGT:Ved 0 beeps & 4 beeps er det strengt nødvendigt at reagere omgående ved at kontak-
te et GO-salgssted inden for den tidsramme eller afstand, som er angivet ovenfor. Udeladelse 
af dette kan medføre bøde. 

GO-salgssteder forefindes overalt på de østrigske motorveje, samt på de vigtigste ruter til Østrig 
fra nabolandene.  Se skiltningen nedenfor: 
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