De BP Tolbox voor EETS

Bespaar tijd en geld
met de pan-Europese
tolbox voor BP
Verminder complexiteit en verlaag kosten
met de BP Tolbox voor EETS
De introductie van EETS (European Electronic Toll Service)
in 2018 maakte het voor de eerste keer mogelijk om
door heel Europa tol te betalen met slechts één
On Board Unit (OBU).
BP is uw betrouwbare specialist op het gebied van
EETS. Laat uw vrachtauto’s optimaal door Europa rijden
met onze state-of-the-art EETS-OBU en combineer
dit met uw BP + Aral Tankpas voor nóg meer
kostenbesparende On Road Services.

De BP Tolbox voor EETS
• Eén OBU en één verzamelfactuur voor al uw Europese tol
• 24/7 toegang tot alle EETS diensten (zoals bestellen,
beheren en rapportages) via onze speciale webportal
• Gedetailleerde en actuele rapportage
van al uw toltransacties
• Flexibiliteit om door heel Europa te rijden
wanneer u dat wilt, zonder de noodzaak
om extra hardware aan te schaffen
• Track & trace van uw wagenpark
Geolocatie via GPS, als onderdeel van onze
Uitgebreide pakketaanbieding
• Plug&play installatie en onderlinge uitwisseling
tussen voertuigen
• Vaste installatie mogelijk
• Gratis draadloze updates

Rijd door heel Europa
– met slechts één OBU
De landen waar u de BP Tolbox voor EETS
kunt gebruiken
• Huidige landen:
België (inclusief Liefkenshoektunnel), de SAM A4 in Polen
(Kraków-Katowice), Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
Portugal en Spanje
• Verwacht in 2019:
Hongarije, Noorwegen (AutoPass-systeem), Oresund-brug,
Polen, Slovenië, Storebaelt-brug
• Brevemente 2020/2021:
Bulgarije, Slowakije, Tjsechië

Eenvoudige activatie van nieuwe landen:
U kunt nieuwe landen eenvoudig toevoegen via ons
speciale webportaal. Al uw OBU’s zullen dan automatisch
draadloos geüpdated worden.

De genoemde data zijn sterk afhankelijk van lokale tolauthoriteiten.
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Onze BP Tolbox voor EETS
pakketaanbiedingen
Beschikbaar
Tankpas & ORS Pakket
• BP + Aral Tankpas met pan-Europese acceptatie
• Pan-Europese BP Tolbox voor EETS
• BP On Road Services (zoals veerboot, truck wash), door Trafineo
Analyse en rapportage
• Eén overzichtelijke verzamelfactuur
• Gedetailleerd overzicht van alle toltransacties (bevestigde en onbevestigde transacties)
• Tolcalculator
Telematics Center
• Track & trace van uw wagenpark (geolocatie via GPS)
• Plan en controleer routes
• Smartphone apps (voor manager en chauffeur)
Complete fleetmanagementfunctionaliteiten
Meer details binnenkort bekend

Klantenservice
• Webportaal (OBU en voertuigmanagement, gebruikershandleiding)
• Service hotline (08:30 - 17:30 uur)
• Gratis levering en vervanging van OBU
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Grote voordelen voor u
als BP Tolbox voor EETS klant:
• Verminderde complexiteit – slechts één tolkastje
in plaats van verschillende landspecifieke OBU’s
• Minder boetes – minder OBU’s betekent ook minder
risico op storingen en mogelijke boetes
• Minder downtime – voor installatie is bezoek aan garage
niet nodig
• Eenvoudige installatie en instelling van de OBU
– verander het aantal assen, gewichtsklasse en menutaal
eenvoudig via het OBU-display
• Meer flexibiliteit – draadloze activatie, eenvoudig
uitwisselen van de OBU tussen voertuigen, geen
handmatige boekingen meer
• Verbeterde veiligheid – slechts één OBU aan de voorruit,
mogelijkheid tot vaste installatie en blokkeren-op-afstand
in geval van diefstal

• Toegang tot alle BP On Road Services (zoals veerboten,
truck wash, parkeren, etc.) mogelijk gemaakt door Trafineo,
met exclusieve services zoals samenwerking met de
PIQUE Ferry Agency GmbH
• Toegewijde tolexperts om u altijd verder te helpen
• Klantenservice die uw taal spreekt

Betaal alleen
wat u gereden heeft

• Geen vaste kosten
• Geen bord
• Geen personalisatietoeslag
• Geen verzendkosten binnen de EU

24/7 toegang tot online services
via ons speciale EETS webportaal
Belangrijkste online services:
• OBU Bestellen – registreer voertuigen en bestel
nieuwe OBU’s
• OBU Management – wijs OBU’s toe aan andere voertuigen
en upgrade naar het Uitgebreide pakket
• Rapportage – gedetailleerd overzicht van alle toltransacties
en documenten om Belgische BTW terug te vorderen
• Telematics Center – voor klanten met het Uitgebreide pakket

