Handleiding UTA MultiBox®Light Frankrijk / Spanje
Montage UTA MultiBox Light
®

 Bevestig de zelfklevende houder onder in het midden
erst reinigen).
van de voorruit (eventueel de voorruit eerst
 Plaats de UTA MultiBox®Light
ght in de houder.

Uw UTA MultiBox®Lightt is
direct gereed voor gebruik!
ruik!

Functioneren van de
UTA MultiBox® Light
 Let op de bewegwijzering bijj
de tolstations bij het gebruik
van uw UTA MultiBox®Light.

 Als teken voor een correcte boeking
opent de slagboom en het verkeerslicht springt op groen.

Wat doet u wanneer de slagboom niet open gaat?
 Blijf in uw voertuig en rijd niet achterwaarts.
 Roep via de intercom een medewerker op.
 Neem de UTA MultiBox®Light uit de houder en geef deze aan de medewerker voor een
handmatige boeking. De barcode op de achterkant van de Box wordt gescand en de transactie
wordt handmatig verwerkt.
 Heeft u bij de oprit een bon ontvangen?
Maak bij de afrit gebruik van de doorgang voor handmatige boeking en overleg de bon samen met
de UTA MultiBox®Light. Op deze manier kan een medewerker de transactie handmatig doorvoeren.
 Door het scannen van de barcode kan uw korting voor een handmatig geboekte rit ook worden
verwerkt.
 Let op dat u uw UTA MultiBox®Light terug ontvangt.
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in Spanje

klasse 3
 Bij een technische storing van uw UTA MultiBox®Light neemt u direct contact op met UTA Nederland.
 Gebruik uw defecte UTA MultiBox®Light tot u de nieuwe UTA MultiBox®Light heeft ontvangen.
Dit in verband met de kortingen.
 Om transacties te voorkomen tijdens uw rit pakt u de defecte UTA MultiBox®Light
in de verzendverpakking.

Handmatige
registratie

Klasse 4 = vrachtwagen met 3 of meer assen

Rijstroken in Spanje
Bij de in- of uitrit van een tolstation, gebruikt u de rijstroken met het teken

of

Wij wensen u een goede rit!

Rijstroken Liefkenshoektunnel

Neem direct contact met ons op bij
verlies, diefstal of storingen van uw
UTA MultiBox®Light.

Bij de Liefkenshoektunnel wordt de tol geheven via een tolterminal. Via de banen 6-8 kunt
u de tol betalen met de UTA MultiBox®Light. Deze banen herkent u aan een gele pijl en aan
abbonnee.

Tips voor een vlotte doorgang





Maak gebruik van de gereserveerde banen bij de tolterminal.
Minder uw snelheid bij aankomst.
Houd minstens 4 meter afstand van uw voorganger.
Blijf staan wanneer de slagboom niet opent of het stoplicht op rood staat.

Meer informatie:
Telefoon: +31 (0) 30 231 5724
Internet: www.uta.com
z.o.z.

UTA. Non Stop.

