NIEUW: HEEL EUROPA met 1 OBU !
Enkel BELGIË

Heel EUROPA

Wij helpen u gratis op weg met
uw kilometerheffing
Eén OBU (On Board Unit) voor heel Europa (EETS) of enkel België (Satellic)?
Aan u de keuze! Wij registreren uw vrachtwagens, bezorgen en koppelen uw OBU’s.
Gabriëls biedt u gratis ondersteuning voor alles!

Betaling tol

U betaalt uw tol via domiciliëring en Gabriëls
staat borg voor uw betaling.

Vlootfactuur

Klanten van Gabriëls profiteren van één
vlootfactuur per land, dienst en/of gewest.

Bemand servicepunt

Gabriëls heeft een bemand servicepunt waar
u tijdens de kantooruren OBU’s kan afhalen of
inleveren en steeds terecht kan met al uw vragen.

Liefkenshoektunnel dienst

Passages door de Liefkenshoektunnel kunnen
met uw OBU’s via Gabriëls worden betaald.
U geniet hiervoor van het meest gunstige toltarief.

Gratis omschakeling

Reeds OBU’s in uw bezit? Ontdek onze
diensten en profiteer van onze oplossingen
voor uw routes in België en/of Europa.
Gabriëls zorgt gratis voor de omschakeling!

Vaste aansluiting

Zowel de OBU’s van Satellic als EETS kunnen
vast aangesloten worden op éénzelfde kabel,
verkrijgbaar bij Gabriëls of uw truckdealer.

Voordelige prijzen

Voor België en de Liefkenshoektunnel betaalt
u geen enkele commissie. Er is geen waarborg
nodig voor de EETS OBU’s.
Scherpe voorwaarden op maat van elke klant!

Contacteer mij om mijn kilometerheffing in orde te brengen!
Bedrijf:________________________________________________________________________________
Contactpersoon:_______________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________________________
Tel. / gsm :____________________________________________________________________________
Bezorg ons uw gegevens via mail obu@gabriels.be, fax 053 77 82 96 of surf naar www.obu.eu
Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van Gabriëls en C° NV, Hekkestraat 41, 9308 Hofstade.
U kan ons volledige privacy beleid steeds consulteren via www.gabriels.be/privacy of op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie ervan bekomen.
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