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AutoPASS
AutoPASS je elektronický platební systém pro hrazení
mýtného (mimo jiné). AutoPASS mohou využívat i
zahraniční vozidla. K dispozici jsou smlouvy pro fyzické
osoby a pro firmy.
Při podpisu smlouvy zaplatíte zálohu. Všechny vaše
průjezdy se pak budou odečítat od této částky. Pokud
se po Norsku chystáte hodně cestovat, může pro vás
být tento systém výhodný. Záloha a rabat se mohou u
jednotlivých mýtných společností lišit.
Za palubní jednotku AutoPASS zaplatíte zálohu NOK 200,-.
Při opuštění Norska můžete jednotku AutoPASS vrátit
mýtné společnosti poštou zároveň s vypovězením
smlouvy. Zálohu a vyúčtování pak obdržíte na svůj účet.

Jak platit
mýtné v Norsku

Pro registraci viz www.autopass.no
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Ceny «Visitors’ Payment»
Lehký automobil < 3 500 kg NOK 300,Těžký automobil > 3 500 kg NOK 1 000,-

Podívejte se na www.autopass.no, a vyberte si
mýtnou společnost, s níž si budete
přát uzavřít smlouvu.

www.autopass.no

Vyhněte se přirážce Přirážka
Pokud pojedete pruhem AutoPASS bez AutoPASSu nebo
zaregistrované kreditní karty, riskujete, že k mýtnému
zaplatíte ještě přirážku NOK 300,-. Nezapomeňte,
že kreditní kartou můžete zaplatit do čtrnácti dnů po
průjezdu.
Máte BroBizz?
Pokud vlastníte palubní jednotku BroBizz z Dánska
nebo Švédska, můžete automaticky projíždět norské
mýtné stanice označené AutoPASS. Průjezdy budou k
vaší smlouvě připsány na mostě přes Storebælt nebo
Øresund.
Reklamace
Pokud si přejete podat reklamaci týkající se poplatku
nebo přirážky, obraťte se prosím na mýtnou
společnost, která vám fakturu poslala. Přirážku musíte
zaplatit ještě před projednáním vaší stížnosti.
Volejte 02012
V případě dotazů či žádosti o pomoc, volejte prosím
telefonní číslo 02012.
Automatické stanice
V Norsku najdeme stanice, kde se musí zastavit
a zaplatit, stanice jak s Autopassem, tak s
automatickým/manuálním placením, a automatické
stanice, kterými mohou všichni projíždět.
Na těchto stanicích se pořizují fotografie registračních
značek všech vozidel bez AutoPASSu. Fakturu dostane
majitel vozidla poštou. Tato faktura přijde od EPC plc
v Londýně (VB). Odeslání faktury může trvat až šest
měsíců. Pokud fakturu neuhradíte ve lhůtě splatnosti,
dostanete nejdříve upomínku, a poté zaplatíte
dodatečný poplatek NOK 300,-.

«Visitors’ Payment»
Zaregistrujte svou kreditní kartu a registrační značku vozidla
na Internetu a projíždějte norské mýtné stanice označené
AutoPASS bez zastavení. Zaplaťte částku, kterou si sami
určíte, průjezdy se vám pak od této částky budou odčítat.
Přehled svého konta a další informace najdete na adrese
www.autopass.no. Vyjet můžete okamžitě po registraci.
Délku smluvního období si můžete určit sami. Nejdelší
smluvní období jsou tři měsíce.
POZOR! Abyste mohli tuto službu použít, musíte mít
e-mailovou adresu.

Platit můžete i na čerpacích stanicích a dalších místech
v blízkosti mýtných stanic během tří pracovních dnů.

Platby
• Můžete použít karty VISA nebo MasterCard.
• Ve chvíli, kdy stav vašeho účtu AutoPASS klesne na 0,korun, odečte se opět stejná částka.
• Zůstatek na vašem účtu bude připsán na vaši kreditní
kartu tři měsíce po skončení smluvního období.
Plaťte ve čtrnáctidenní lhůtě
Systém obsahuje informace o průjezdech až čtrnáct dní
nazpět. Můžete se proto zaregistrovat po příjezdu do Norska
a zaplatit za průjezdy, které jste už uskutečnili.

Označení automatických mýtných stanic:

