Til kjøpere av årskort Ringsaker Fjellveger
Sjusjøen, 1. desember, 2015.

ÅRSKORT - Plastkort for automatbom Bergundhaugen
Automatbom settes i drift på Bergundhaugen bomstasjon 1. februar 2016. Vegen blir da
fysisk stengt med bom.
Bom åpnes slik:
Ø I tillegg til årskort i papir må man anskaffe plastkort (kr 100,-) som fungerer som
ordinært årskort i bommen på Bergundhaugen.
Ø Kortet legges inntil egen kortleser på betalingsautomaten og bommen åpnes.
Ø Plastkortet vil man kunne bruke senere år og etter hvert på flere bomstasjoner i
Ringsakerfjellet.
Ø I tillegg er det mulig for andre trafikanter å løse tur/retur – billett ved å betale med
bankkort i automaten. Betaling med mynt utgår.

Følgende gjelder ellers:
Ø Bommen åpnes automatisk ved utkjøring, kjør forsiktig inn mot bommen.
Ø For senere år kan kortet «lades opp» som fortsatt årskort eller klippekort hvis dette
skulle bli innført.
Ø Årskort papir og plastkort skal oppbevares sammen og ikke brukes i flere biler
samtidig.
Ø Plastkortet gjelder kun for de to personene som er påført papirkortet.
Ø Årskort papir skal fortsatt forevises på betjente bomstasjoner.
OBS: Misbruk av kortet innebærer at kortet annulleres som aktivt kort.
Plastkort kan inntil videre kun kjøpes på Pihl-kontoret på Sjusjøen. Åpningstid 7.30 – 15.30
alle virkedager.

GOD TUR I RINGSAKERFJELLET !
Med hilsen
PIHL AS

Pihl as – en utmarkseiendom i Ringsaker
Postadresse:
Postboks 113, 2612 Sjusjøen
Telefon: 62 33 43 80
Kontoradresse: Sjusjøvegen 2001, 2612 Sjusjøen Fax:
62 33 43 81
E-post:
post@pihlske.no

Bankgiro 1875 07 07048
Org.nr. 989 705 369
www.pihlske.no

ÅRSKORT/SESONGKORT FOR KJØRING 2016
– RINGSAKER FJELLVEIER
Følgende regler gjelder:
1.

Årskort og sesongkort skal alltid medbringes under kjøring, og det skal framvises ved
passering av bom og ved kontroll. Ved ulovlig bruk av kortet vil dette bli inndratt.

2. Pris

Årskort
Sesongkort

Privat bruk

Næring

kr 1.660,kr 1.160,-

2.750,1.930,- Gjelder for perioden 1. mai til 31. oktober

3. Kortet er knyttet til person, og gjelder kun for de to personene som er påført kortet – både
for kort til privat bruk og til næringsbruk.
4. To bilers registreringsnummer føres i tillegg på kortet, bare én bil kan benyttes av
gangen. Man kan også benytte annen bil, men man plikter uansett å vise legitimasjon
ved eventuell kontroll.
5. Kort til privat bruk skrives ut for ektefeller eller samboere i en husstand. Det gjelder ikke
for barn eller andre slektninger. Kort til næringsbruk skrives ut på inntil to personer i
arbeidslag eller lignende. Ulovlig kortbruk innebærer gebyr kr. 400,-.
6. Kort utstedes ikke for bobiler eller biler lengre enn 5,5 meter. Det er bileiers ansvar at
riktig type bil er registrert på kortet.
7. Det er forbudt å kopiere kortet. Kopierte kort inndras. Ulovlig kortbruk innebærer gebyr
kr. 400,-.
8. Hvis man mister kortet kan erstatningskort skrives ut for kr. 200,-. Henvendelser om
dette skal rettes skriftlig til Pihl AS’ kontor, tlf 62 33 43 80

ÅRSKORT NR 2 FOR HUSSTANDEN
Flere husstander ønsker å benytte to biler og det tilbys til privat bruk et billigere ”Årskort nr 2”
1. Det kan skrives ut ett ”Årskort nr 2” pr hovedkort for privat bruk. Dette kortet skrives ut
med de samme navn som for hovedkortet. Hovedkortet skal framvises ved kjøp av
”Årskort nr 2”.
2. Pris kr. 970,3. For øvrig gjelder reglene som for hovedkortet.
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