WILT U EEN ABONNEMENT
NEMEN?
NIETS IS EENVOUDIGER
EN SNELLER.

OCCASIONELE FREQUENTE
REIZIGER
REIZIGER

FRANKRIJK
SPANJE
EN

PORTUGAL
ITALIË

O€

1€70 16 €
per gereden
maand

2

per jaar

IN EEN BIP&GO-KANTOOR

Op het Sanef-Sapn-netwerk
Lijst en openingstijden op www.bipandgo.com/contact

€50

per gereden
maand

2

€50

10

€

TEL. 09 708 08 765

Gesprek zonder extra heffing vanuit Europees Frankrijk

per jaar

per gereden
maand

OP BIPANDGO.COM

per maand waarin u niet gereden hebt

+ €14 INGEBRUIKSTELLINGSKOSTEN VOOR DE BADGE
UITSLUITEND HET 1E JAAR BIJ INSCHRIJVING

De eventuele verzendkosten van de badge bedragen € 6
(in Europees Frankrijk) en € 10 buiten Frankrijk. Het
Europa-abonnement komt bovenop uw Frankrijkabonnement.
Details en algemene verkoopvoorwaarden beschikbaar op www.bipandgo.com en in de
verkoopkantoren. Prijzen incl. btw op 15/06/2019. De in dit document genoemde abonnementskosten gelden per badge en met een elektronische factuur. De klant blijft tolkosten
en parkeerkosten verschuldigd.
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E U R O PA - B A D G E B I P & G O
*2 werkdagen - Niet op de openbare weg gooien - Bip&Go. 30, boulevard Gallieni. FR-92130 Issy-les-Moulineaux. SAS met een kapitaal van 1000 euro. KvK Nanterre 750 535 288

OCCASIONELE REIZIGER
OF FREQUENTE REIZIGER,
KIES HET ABONNEMENT
DAT BIJ U PAST.

RIJDT ONBEPERKT
IN 4 LANDEN
ZONDER TE STOPPEN
BIJ DE TOLSTATIONS.

ONTDEK DE VERSCHILLENDE
VOORDELEN VAN DE BADGE
VOOR AUTOMATISCHE
TOLBETALING BIP&GO
Bespaar tijd dankzij de speciale rijbanen voor automatische tolbetaling. Verhoogd comfort, geen raam dat
geopend moet worden, geen ticket af te geven, geen
kleingeld of bankpas zoeken. U rijdt zonder (erbij) stil te
staan door dankzij een klein kastje.
Uw BIP&GO-klantenservice blijft uw enige contactpunt, onafhankelijk van het land waarin u rijdt.

FRANKRIJK
SPANJE

… EN NIET ALLEEN OP DE
SNELWEG.
BIP&GO, dat is ook eenvoudige toegang tot bepaalde
parkeergelegenheden en ferrydiensten.

IN FRANKRIJK
IN SPANJE
IN PORTUGAL
IN ITALIË

VEREENVOUDIG DE TOLBE

VEREENVOUDIG DE TOLBE

WAAR KUNT U UW BADGE
GEBRUIKEN IN FRANKRIJK
Plak
uw badge
op uw
voorruit

U kunt uw badge gebruiken op alle Franse
snelwegen. Neem de speciale rijbanen die
worden aangegeven door dit logo. De badge
kan ook in bijna 400 parkeergelegenheden in
Frankrijk gebruikt worden.
Meer informatie op www.bipandgo.com.

LET OP
De tunnels van Fréjus en de Mont Blanc zijn niet
uitgerust met automatische tolbetaling en accepteren de badge niet.

WAAR KUNT U UW BADGE
GEBRUIKEN IN ITALIË
In Italië kunt u in het hele land gebruikmaken van
de Telepass®-rijbanen voor automatische tolbetaling. Net als in Frankrijk zijn hier speciale rijbanen
30 km/u beschikbaar, die u herkent aan dit logo.
U kunt ook de gemengde rijbanen CB enTelepass®
gebruiken die herkenbaar zijn aan dit logo.
Een aantal snelwegen hebben tolpoorten zonder
slagbomen (Free Flow), deze zijn aangeduid met
dit logo. U hoeft niets te doen, de poorten detecteren uw badge en registreren uw traject.
U hoeft niet te stoppen.
De badge functioneert in een aantal parkeergelegenheden en op ferry’s met dit logo.

WAAR KUNT U UW BADGE
GEBRUIKEN IN SPANJE
De ‘Via-t’-automatische tolbetaling in Spanje
functioneert op dezelfde manier als de Franse
automatische tolbetaling. De meeste Spaanse
tolstations zijn uitgerust met speciale rijbanen
van 30 km/u. Deze worden aangegeven door
dit logo.
U kunt ook de gemengde rijbanen CB en ‘Via-t’
gebruiken die herkenbaar zijn aan dit logo.
De badge functioneert ook in een aantal
parkeergelegenheden met dit logo.

WAAR KUNT U UW BADGE
GEBRUIKEN IN PORTUGAL
In Portugal bestaan 2 soorten tolwegen:
Free Flow-snelwegen die worden aangegeven
door het bord ‘Electronic toll only’. U hoeft
niets te doen, deze poorten zonder slagboom
detecteren uw badge en registreren uw
traject. U rijdt door zonder te stoppen.
Snelwegen met klassieke tolstations, die
functioneren met het ‘Via Verde’-systeem
dat op het Franse systeem voor automatische
tolbetaling lijkt. De speciale Via Verde-rijbanen
worden aangegeven door dit logo.

UW KENTEKEN REGISTREREN
Bij inschrijving moet u uw kentekennummer op uw BIP&GO-account registreren. Deze informatie wordt gebruikt om uw transacties aan uw account te koppelen indien uw badge niet
wordt gedetecteerd. Zo voorkomt u boetes in de infrastructuren van bepaalde landen, met name in de nieuwe tolsystemen zonder slagbomen (Free flow). U kunt uw kentekennummer heel
eenvoudig aanpassen in uw BIP&GO-abonneeruimte.

HANDIG OM TE WETEN
Als u uw badge niet wilt gebruiken, kunt u deze van
uw voorruit verwijderen en in het aluminium
zakje opbergen dat u heeft ontvangen bij uw
inschrijving. Hierdoor wordt de badge niet
gedetecteerd.U spaart zo ook de batterij.

FACTURERING EN BETALING IN ITALIË, SPANJE EN PORTUGAL
Uw BIP&GO-badge registreert uw uitgaven in Spanje, Portugal en Italië en geeft deze door aan onze partners. De facturen die overeenkomen met deze uitgaven worden in uw
BIP&GO - abonneeruimte ter beschikking gesteld. handig: u hoeft u niet meer in te schrijven bij onze partners, BIP&GO zorgt overal voor. BIP&GO domicilieert uw rekening voor de
uitgaven in Spanje, Portugal en Italië en betaalt de partners voor u.

