TILLYKKE MED DIN NYE BROBIZZ
Højttaler

En enkel og sikker genvej til at betale i automatiske
betalingsanlæg på broer, færger, betalingsveje og
parkeringspladser.
For at sikre korrekt aflæsning af BroBizz’en, skal
den være korrekt placeret i forruden.

Antenne

Husk også kun at have én BroBizz i bilen – ellers
risikerer du, at overfarten registreres flere gange.

Logo skal vende ind mod føreren

MONTERING
PERSONBIL
1

*

Til din BroBizz medfølger en holder med
sugekopper.

MONTERING
LASTBIL
1

Til din BroBizz medfølger en selvklæbende,
vinklet holder.

* Hvis fast montering ønskes kan en selvklæbende holder fås ved at
kontakte Kundeservice eller næste gang du kommer igennem
Storebælts betalingsanlæg

2

2

Start med at rengøre forruden, så din BroBizz
kan sidde ordentlig fast – brug f.eks. almindelig
vindues-/ glasrens på en fnugfri klud.

Start med at rengøre forruden, så din BroBizz
kan sidde ordentlig fast – brug f.eks. almindelig
vindues-/ glasrens på en fnugfri klud.

3

3

BroBizz’en sættes i holderen, hvorpå sugekopperne
sidder.

Holderen klikkes i BroBizz’en, og beskyttelsespapiret trækkes af det selvklæbende felt.

4

4

Placer din BroBizz øverst på ruden foran
bakspejlet. Biler med atermiske forruder (f.eks.
nyere biler fra Peugeot, Renault eller Citroën) har
et tonet felt, hvor BroBizz’en skal placeres.

Placer din BroBizz nederst på ruden. Er din forrude atermisk (solreflekterende), skal BroBizz’en
placeres i det tonede felt så vinklen er som på
illustrationen.

MAX 30 KM/T Kør frem med max 30 km/t i
betalingsanlægget og hold god afstand (30 m) til
forankørende. Når din BroBizz er godkendt, bipper
højttaleren én gang, lyset skifter til grønt og bommen
går op.

HVIS DIN BROBIZZ IKKE VIRKER Skifter første lys ikke
til grønt eller bibber højttaleren i din BroBizz 4 gange,
kør helt frem til bommen og tryk på hjælp-knappen
på boksen før bommen for at tilkalde personalet.
SPÆRRING AF DIN BROBIZZ Er din BroBizz
blevet stjålet eller på anden vis væk, skal den
spærres for at undgå misbrug. Du kan gøre det selv
døgnet rundt på Min Konto på www.brobizz.dk. Du
kan også ringe til kundeservice på tlf +45 70 20 70
49, eller sende en mail til kundeservice@brobizz.dk

HER VIRKER DIN BROBIZZ
Din BroBizz hjælper dig med nem betaling i mere end 50 betalingsanlæg på
broer, færger, veje og parkering i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.
På www.brobizz.dk finder du et kort og en komplet liste med links til betalingsanlæg, hvor du kan betale med din BroBizz. Du kan også besøge hjemmesiden www.easygo.com, der samler information om de betalingsanlæg, som
er med i samarbejdet EasyGo.
Når du kører i forskellige anlæg, kan der gælde forskellige regler for passagen – tænk derfor altid på at følge instruktionerne fra de respektive anlæg,
f.eks. i form af skiltning.
HAR DU SPØRGSMÅL?

Vejledningen er gældende fra 27.08.2013.

Vi har samlet alle informationer du behøver på www.brobizz.dk – herfra kan
også sende mails til os døgnet rundt. Du kan også ringe til os på +45 70 20
70 49. Hav gerne dit kundenummer eller BroBizz-nummer klar når du ringer,
så går det lidt hurtigere.

