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Viktig informasjon om passering
av bomstasjonene rundt Tresfjorden
For å unngå unødig gjennomgangstrafikk rundt Tresfjorden er det satt opp to bomstasjoner,
Skorgen og Skjeggstad. For de som har ærender og oppgaver i Tresfjordområdet er det
viktig å merke seg fordelene med å ha AutoPASS-brikke med gyldig avtale.
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AutoPASS-brikke med gyldig avtale
• Gratis dersom du passerer kun en av de
to bomstasjonene. Denne kan du passere
flere ganger i løpet av en time
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• Gratis dersom du bruker mer enn én time
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• Betaling ved passering av hver enkelt
bomstasjon (full pris)
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Slik skaffer du deg brikke og avtale

Avtalen gjelder fra avtaledato. Det betyr at de passeringer som gjøres på avtaledatoen blir avregnet som om du har
15-1779 - grafisk.senter@vegvesen.no
brikken på plass. Merk at du får 10% rabatt frem til du tegner avtale med Eksportvegen.
Etter at du har mottatt brikken i posten kan du tegne tilleggsavtale med Eksportvegen AS på www.eksportvegen.no,
og oppnå opptil 50% rabatt. Dette krever forskuddsinnbetaling.
En slik avtale gir deg inntil to brikker (to biler). Depositum pr brikke er på 200 kroner, som belastes på første faktura.
Depositumet blir refundert hvis du sier opp avtalen og returnerer brikken til bompengeselskapet. Husk at du trenger
bare én brikke i hvert kjøretøy, og at brikken gjelder i alle AutoPASS-bomstasjoner i Norden.
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Du Du kan tegne brikkeavtale med for eksempel Trøndelag Bomveiselskap AS på www.trondelagbomveiselskap.no.
Tresfjorden
Du kan også fylle
ut avtaleskjema på følgende steder: YX I Måndalen, Vågstranda Handelslag, Coop Marked Vikebukt,
Spar Tresfjord, Shell/Vestnes Bilistsenter, Shell Ørskog og Eik Gartneri i Tresfjord fram til 31. desember 2015. AutoPASS-brikken
sendes deretter i posten, og festes i frontruta på bilen.

