POWIADOMIENIE O
ZALEGŁEJ OPŁACIE ZA
PRZEJAZD

UWAGA:
ZMIANA PROCEDURY

Zarząd mostu Humber

UWAGA – NIE PRZYJMYJEMY JUŻ OPŁAT PRZELEWEM BANKOWYM
Zgodnie z sekcją 11 ustawy o moście Humber z roku 2013 za przejazd przez most Humber wymagana jest opłata.
Ponieważ nie zapłacili Państwo należytej opłaty za przejazd pojazdu podczas przekraczania wydane zostało
powiadomienie o zaległej opłacie.
UWAGA: W PRZYPADKU DOKONANIA ZALEGŁEJ OPŁATY W CIĄGU 24 GODZIN OD OTWARCIA OKNA PŁATNOŚCI NIE
ZOSTANĄ NALICZONE DODATKOWE OPŁATY*
Jako kierowca pojazdu należy dokonać niniejszej opłaty. Jeśli pełna opłata nie zostanie odebrana w ciągu 24 godzin od
otwarcia okna płatności, naliczona zostanie opłata administracyjna w wysokości 15 £ oraz zarejestrowany właściciel
pojazdu otrzyma powiadomienie o niezapłaconej opłacie za przejazd. Opłaty należy dokonać w całości w ciągu 31 dni od
przekroczenia mostu.
Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana, możemy odzyskać niezapłaconą opłatę za przejazd wraz z innymi
uzasadnionymi kosztami i wydatkami zgodnie z sekcją 11 ustawy o moście Humber z roku 2013, co może obejmować
dodatkowe koszty windykacji, opłat sądowych i kosztów postępowania.
Dane Państwa pojazdu zostały zapisane i zostaną zachowane, aby umożliwić uzyskanie danych zarejestrowanego
właściciela przez organ rejestracji pojazdów.

Najłatwiejszym sposobem dokonania opłaty jest
przelew internetowy na stronie:

www.humberTAG.com
*Proszę wpisać swój numer rejestracyjny, a system poinformuje o wymaganej zaległej płatności i umożliwi jej
dokonanie za pomocą karty kredytowej/debetowej. Okno płatności jest zazwyczaj otwierane o godzinie 12:00
po przekroczeniu mostu, ale może to potrwać do 96 godzin. Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie w tym
czasie naszej strony internetowej i dokonanie wpłaty w ciągu 24 godzin od momentu udostępnienia okna
płatności w celu uniknięcia dodatkowych opłat.

Opłaty osobiście lub telefonicznie można dokonać w: The Humber Bridge Board, Ferriby Road, Hessle, HU13
0JG
Akceptujemy płatności kartą kredytową/debetową (za odpowiednią opłatą), ale nie honorujemy czeków.
Proszę zachować załączony paragon, aby potwierdzić zapłatę zaległej kwoty.

Tel.: 01482 647162

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek w godzinach

od 08:00 do 16:00

Z poważaniem,
Rada mostu Humber

