
Badges en betaalkaarten
Vereenvoudig het leven van  
uw chauffeurs… en van uzelf!

De voordelen van een badge
of van een betaalkaart:

• Geen cash nodig

• Snel en gemakkelijk betalen

• Tijdswinst

• Een facturatie twee keer per maand met betalingsfaciliteiten en -termijnen

• Verkrijgen van een maximale korting

• Veilig betalen

• Originele facturen zijn geldig voor de recuperatie van de BTW

• Eenvoudige opvolging van uw voertuigen

• Bij verlies of diefstal: blokkeren van de kaart / badge

• Geen automatische waarborg nodig (*)

(*) De storting van een waarborg kan gevraagd worden na een analyse van de balans

Meer informatie?

Ik ben geïnteresseerd in uw badges of betaalkaarten, en word graag gecon- 
tacteerd voor een gepersonaliseerd aanbod (zonder aankoopverplichting):

Naam:       Voornaam:                 

Bedrijf:       Functie:                

E-mail:                                     

Tel:       Fax:                 

Adres:                      

Postcode:      Gemmente:                     

Terug te sturen via email: info@uptr.be

UPTR

Havenlaan 104-106

B-1000 Brussel

T. 02 420 54 56

info@uptr.be - www.uptr.be



Snelwegen en tunnels:
met UPTR op de Europese wegen!

Snelwegen, tunnels, bruggen, beveiligde parkings: overal waar u tol moet betalen, staat  
UPTR aan uw zijde om u het leven te vergemakkelijken, en om u een maximale korting te  
garanderen. En dat in heel Europa!

 Toltunnels in Europa
 Mont-Blanc, Fréjus, Herren en Liefkenshoek

 Beveiligde parkings
 In Frankrijk en in Spanje

 Tolwegen in Zwitserland
 Wegenbelasting

 Rungis
 Toegang tot de markt in Parijs

 ROLA
 Spoorverbindingen in heel Europa

 Autoroute ferroviaire alpine (A.F.A.)
 Aiton – Orbassano

 Lorry rail
 Bettembourg - Perpignan

De Bmoov badge UPTR
Een unieke en interoperabele badge voor de betaling van de Belgische kilometerheffing, 
de Franse, Spaanse, Portugese autosnelwegen en de tunnels Liefkenshoek in Antwerpen en 
Herren in Duitsland.

 België
 Kilometerheffing en Liefkenshoektunnel (Antwerpen)

 Frankrijk
 Alle autosnelwegen en bepaalde bruggen en toltunnels
 Beveiligde parkings (selectie)

 Italië
 Alle tolwegen

 Spanje
 Alle tolwegen
 Beveiligde parkings (selectie)

 Portugal
 Alle tolwegen

 Oostenrijk
 ASFINAG netwerk

 Duitsland
 Alle LKW-MAUT tolwegen & Herrentunnel

Andere voordelen van Bmoov UPTR
1. Maximale kortingen
• U krijgt de maximale korting (wettelijk automatisch toegepast door de Franse en Spaanse  

autosnelwegbedrijven) op factuur.

2. Beveiligde klantenzone
• Tol alert services (duurste reizen, klasseverschil, verboden trajet, rijverbod)
• Vlootbeheer 
• Online klacht indienen
• Factuur- en verbruiksregistratie
• Wijzigingen in de eigenschappen van voertuigen op afstand
• Overdracht of toewijzing van een apparaat van het ene voertuig naar het andere
• Geautomatiseerde diagnose van de duurste reizen en snelle verwerking van klachten door Axxès

3. Geolokalisatie  
• Realtime positionering, kaart van Frankrijk en Europa
• Simulaties en vergelijkende berekeningen van de route (tijd, km, berekening van de tolbedragen) 

Frankrijk en Europa
• Lijst van reizen per voertuig
• Activiteitenverslag per voertuig inclusief stop-, langzaamloop- en rijperioden
• Cumulatief activiteitenverslag
• CO2-schatting
• Personalisatie en visualisatie van points of interest



Badges en betaalkaarten
Vereenvoudig het leven van  
uw chauffeurs… en van uzelf!

De voordelen van een badge
of van een betaalkaart:

• Geen cash nodig

• Snel en gemakkelijk betalen

• Tijdswinst

• Een facturatie twee keer per maand met betalingsfaciliteiten en -termijnen

• Verkrijgen van een maximale korting

• Veilig betalen

• Originele facturen zijn geldig voor de recuperatie van de BTW

• Eenvoudige opvolging van uw voertuigen

• Bij verlies of diefstal: blokkeren van de kaart / badge

• Geen automatische waarborg nodig (*)

(*) De storting van een waarborg kan gevraagd worden na een analyse van de balans

Meer informatie?

Ik ben geïnteresseerd in uw badges of betaalkaarten, en word graag gecon- 
tacteerd voor een gepersonaliseerd aanbod (zonder aankoopverplichting):

Naam:       Voornaam:                 

Bedrijf:       Functie:                

E-mail:                                     

Tel:       Fax:                 

Adres:                      

Postcode:      Gemmente:                     

Terug te sturen via email: info@uptr.be

UPTR

Havenlaan 104-106

B-1000 Brussel

T. 02 420 54 56

info@uptr.be - www.uptr.be


