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Allmänna bestämmelser 
 
1. Abonnemangsavtalet 
1.1 Abonnemangsavtalet får endast tecknas av närings
idkare (”Kunden”) och ingås mellan Kunden och Øresunds
bro Konsortiet, Box 4278, 203 14 Malmö. Avtalet är ett 
abonnemangsavtal som bland annat ger Kunden volymrab
att baserat på antalet överfarter över Øresundsbron per år, 
mot en årsavgift och genom användandet av ØresundBizz®, 
iTICKET, registreringsnummer tillagt avtalet, eller annat 
betalningsmedel som Øresundsbro Konsortiet från tid till 
annan tillhandahåller eller har godkänt (nedan gemensamt 
benämnt ”Betalningsmedel”). 

1.2 Om Øresundsbro Konsortiet så begär, ska överens
kommen betalningssäkerhet tillhandahållas av Kunden  
innan Kunden äger rätt att passera Øresundsbron under 
åberopande av abonnemangsavtalet. Ställd betalnings
säkerhet ska förnyas löpande samt anpassas till rådande 
kreditrisk. Om Øresundsbro Konsortiet har tillhandahållit 
Kunden en ØresundBizz och för det fall Kunden försätts  
i konkurs eller ställer in sina betalningar har Øresundsbro 
Konsortiet rätt att avaktivera Kundens ØresundBizz till  
dess fullgod betalningssäkerhet tillhandahållits. 

1.3 Abonnemangsavtalet gäller till dess att det sägs upp  
av endera parten. Kunden äger rätt att när som helst säga 
upp abonnemangsavtalet genom anmälan per epost eller 
brev till Øresundsbro Konsortiet. Vid uppsägning upphör 
Kundens rätt att använda tillhandahållet Betalningsmedel 
automatiskt. 

1.4 Øresundsbro Konsortiet äger rätt att säga upp 
abonnemangsavtalet med omedelbar verkan vid Kundens 
åsidosättande av sina skyldigheter enligt abonnemangs
avtalet eller vid annat missbruk. Øresundsbro Konsortiet 
äger därutöver rätt att säga upp abonnemangsavtalet  
med trettio (30) dagars uppsägningstid. Øresundsbro 
Konsortiets uppsägning skall meddelas genom epost  
eller brev till Kunden. 

1.5 Øresundsbro Konsortiet har rätt att löpande genomföra 
ändringar i abonnemangsavtalet med verkan trettio (30) 
dagar efter Øresundsbro Konsortiets meddelande per 
epost därom till Kunden. Øresundsbro Konsortiet har  
därtill rätt att löpande justera priserna för överfart med 
verkan trettio (30) dagar efter det att sådana prisjustering
ar publicerats på Øresundsbro Konsortiets hemsida  
(www.oresundsbron.com). Kundens fortsatta överfarter 
med åberopande av abonnemangsavtalet efter det att 
prisjusteringar och/eller ändringar i abonnemangsavtalet 
genomförts, ska anses innebära att Kunden accepterat  
de nya villkoren. 

1.6 Kunden samtycker härmed till att givna kund och 
överfartsuppgifter registreras och behandlas automatiskt 
för kundkontakt inom ramen för abonnemangsavtalet samt 
för kreditupplysning och indrivning av fordringsanspråk. 
Kunden ska omgående meddela Øresundsbro Konsortiet 
om förändringar avseende kunduppgifterna (inklusive 
angivet kontokort). 

1.7 Uppgift om genomförda överfarter och månatlig  
specifikation finns tillgänglig för Kunden på Øresundsbro 
Konsortiets självbetjäningstjänst ”Mitt Konto”. Reklamation 
gällande felregistrering av en överfart eller annan reklama
tion ska ske snarast möjligt, dock senast två månader efter 
det att överfarten kan ses på ”Mitt Konto” eller på konto
utdrag från det anslutna kontokortet. 

1.8 Abonnemangsavtalet och däri ingående rättigheter och 
skyldigheter kan inte överlåtas till annan utan Øresundsbro 
Konsortiets föregående godkännande. ØresundBizz som 
tillhandahållits av Øresundsbro Konsortiet får enbart  
nyttjas av Kundens ställföreträdare, Kundens anställda och 
ställföreträdare och anställda i bolag i koncerngemenskap 
med Kunden. Kunden äger inte rätt att låna ut eller låta låna 
ut enheten eller på annat sätt vidareupplåta enheten till 
någon utanför nämnda krets. Om Kunden använder enhet 

från annan utställare än Øresundsbro Konsortiet gäller 
sådan annan utställares villkor för Kundens användande  
av enheten. Det noteras dock att abonnemangsavtalet 
förutsätter att överfarter görs av Kunden, Kundens 
anställda och ställföreträdare och anställda i bolag  
i koncerngemenskap med Kunden. Överfart som görs  
av någon utanför nämnda krets, med enhet knuten till detta 
abonnemangsavtal, berättigar således inte till rabatt. 

1.9 Om Kunden avser att använda en ØresundBizz i fordon 
med en vikt överstigande 3 500 kilo är Kunden skyldig  
att upplysa Øresundsbro Konsortiet om sådant fordons 
registreringsnummer. ØresundBizzenheten är därefter 
knuten till sagda fordon och får inte användas i annat 
fordon. 

2. Särskilt om ØresundBizz, iTICKET  
och andra Betalningsmedel
2.1 Abonnemangsavtalet medför rätt till passage genom 
körfält för elektronisk betalning för sådana fordonskate
gorier som beskrivs på Øresundsbro Konsortiets hemsida 
från tid till annan. Hur registrering sker beror på vilket  
Betalningsmedel som används. Betalningsmedel som kan 
användas är: bizz, registreringsskylt och iTicket. Detaljerad 
information härom finns på Øresundsbro Konsortiets 
hemsida. 

2.2 När Kunden har lagt till en eller flera registrerings 
skyltar/registreringsnummer under Mitt Konto fungerar 
registreringsskylten som betalningsmedel. Kunden är 
skyldig att betala för passager som är genomförda med 
registreringsnumret. Kunden måste uppdatera tillhörande 
registreringsskyltar och se till att angivna registreringsnum
mer är korrekta.

2.3 iTicket är en elektronisk biljett som kan användas för 
överfart under BroPass Businessavtalet istället för en 
ØresundBizz eller annat Betalningsmedel. Den av Kunden 
angivna kontaktpersonen erhåller ett lösenord i separat 
försändelse för att få tillträde till elektroniska beställningar 
av iTICKET. Lösenordet får nyttjas av Kundens ställföreträ
dare, Kundens anställda och ställföreträdare och anställda i 
bolag i koncerngemenskap med Kunden. Det åligger 
Kunden att hantera lösenordet på sådant sätt att det inte 
kan nyttjas av någon utanför nämnda krets. Kunden är 
ansvarig för samtliga beställningar som görs med använ
dande av tilldelat lösenord fram till dess lösenordet 
avregistrerats av Øresundsbro Konsortiet. Avregistrering 
sker automatiskt när abonnemangsavtalet upphör att gälla 
eller vid utebliven betalning. Vidare sker omedelbar 
avregistrering efter begäran därom från Kunden till 
Øresundsbro Konsortiets kundcenter. 

2.4 Beställning av iTICKET görs enligt instruktion på 
Øresundsbro Konsortiets hemsida. Outnyttjade beställning
ar kan kostnadsfritt annulleras av Kunden. Kunden är dock 
betalningsskyldig för iTICKET som har beställts fram till 
dess att beställningen har annullerats av Kunden. Samtliga 
beställningar annulleras automatiskt i samband med att 
abonnemangsavtalet upphör eller vid utebliven betalning. 

2.5 Debitering av överfart med iTICKET, eller användning av 
registreringsnummer tillagt avtalet, sker i samband med 
överfarten, och upptas i månadsspecifikationen och i den 
löpande faktureringen av gjorda överfarter.

2.6 Förlust av Betalningsmedel ska omgående anmälas till 
Øresundsbro Konsortiet på självbetjäningstjänsten ”Mitt 
Konto”. Kunden är betalningsansvarig för varje överfart 
med användande av Kundens Betalningsmedel fram till 
dess att Betalningsmedlet återlämnas eller fram till och 
med anmälan av förlust eller vid avregistrering av registre
ringsnummer som är knutet till avtalet. enligt denna punkt. 

3. EasyGo och andra samarbeten 
3.1 Kund med giltig ØresundBizz från Øresundsbro 
Konsortiet äger automatiskt rätt att använda sin Øresund
Bizz som betalningsmedel vid nyttjande av samtliga 
betalvägar och andra transportrelaterade tjänster anslutna 
till EasyGosamarbetet (www.easygo.com). Kunden kan 

även använda sin ØresundBizz i andra fall där Øresundsbro 
Konsortiet har samarbeten med externa aktörer. Uppdat
erad information om var Kunden kan använda sin Øresund
Bizz finns tillgänglig på Øresundsbro Konsortiets hemsida. 
Kunden kan genom anmälan till Øresundsbro Konsortiet 
avanmäla sin ØresundBizz från användning inom ramen  
för EasyGosamarbetet. 

3.2 Vid Kundens nyttjande av betalvägar och andra 
transportrelaterade tjänster inom ramen för EasyGo 
samarbetet, eller andra samarbeten som Øresundsbro 
Konsortiet från tid till annan ingår, tillämpas denna punkt  
3 och punkten 5 nedan om betalningsvillkor, samt aktuell 
operatörs eller aktörs villkor avseende pris, aktuell 
operatörs eller aktörs ansvar och Kundens ansvar. 

3.3 Kund som använder ØresundBizz tillhandahållen av 
Øresundsbro Konsortiet för (a) nyttjande av betalvägar eller 
andra transportrelaterade tjänster inom ramen för EasyGo 
eller (b) för nyttjande annan tjänst erbjuden av Øresundsbro 
Konsortiet i samarbete med extern part, erlägger betalning 
för nyttjandet till Øresundsbro Konsortiet. Øresundsbro 
Konsortiet förmedlar sedan betalningen till aktuell operatör 
eller aktör. 

3.4 Kunden är betalningsansvarig för nyttjandet av sådan 
ØresundBizz som har tillhandahållits av Øresundsbro 
Konsortiet (a) vid betalstation som innehas av annan 
operatör ansluten till EasyGosamarbetet eller (b) för 
nyttjandet av andra tjänster, fram till dess att abonne
mangsavtalet upphör eller fram till och med anmäld  
förlust av ØresundBizz, oavsett om det är Kunden eller 
annan som nyttjar Kundens ØresundBizz. 

3.5 Reklamation avseende EasyGopassage skall fram
ställas till utställaren av det betalningsmedel som har 
använts för passagen. Reklamation avseende annan  
tjänst ska framställas till den aktör som tillhandahållit den 
ifrågavarande tjänsten. Reklamation skall ske inom sådan 
tid som föreskrivs i aktuell operatörs eller aktörs villkor. 

4. Ansvar 
4.1 Överfart över Øresundsbron kan försenas eller  
hindras på grund av till exempel hög trafikbelastning, 
olyckor, extremt väder eller genom andra skador  
och/eller underhållsarbeten på Øresundsbron. 

4.2 Kunden svarar för att inhämta och bedöma aktuell 
trafikinformation i syfte att säkerställa att fordonet framförs 
på ett lämpligt sätt vid överfart. Øresundsbro Konsortiet är 
inte ansvarigt för skador som uppstår på grund av Kundens 
eller andra trafikanters sätt att framföra fordon vid överfart. 

4.3 Kunden åtar sig att följa vid var tid utfärdade 
trafikrestriktioner på Øresundsbron. 

4.4 Øresundsbro Konsortiet är inte ansvarigt för direkta 
eller indirekta skador, såsom exempelvis produktions
bortfall eller inkomstbortfall, som förorsakats Kunden  
på grund av försenad eller förhindrad överfart enligt  
denna punkt 4. 

5. Pris – Betalning 
5.1 Betalningsskyldighet för överfart inträder när fordonet 
passerar sista avfartsvägen före Øresundsbron. 

5.2 Priset för årsavgift och för varje överfart bestäms 
utifrån den vid var tidpunkt gällande prislistan för aktuell 
fordonskategori som omfattas av abonnemangsavtalet 
(enligt beskrivning på Øresundsbro Konsortiets hemsida), 
och i förekommande fall med avdrag för volymrabatt 
baserat på antal överfarter som gjorts av Kunden i 
respektive fordonskategori under aktuellt kalenderår. 

5.3 Pris för överfart baseras på antalet överfarter som 
Kunden beräknar att genomföra inom respektive fordons
kategori under kalenderåret. Har fler överfarter än beräknat 
gjorts krediteras Kunden skillnaden mellan tillämpat pris 
och det pris som rätteligen skulle gällt. På motsvarande 
sätt debiteras Kunden om färre överfarter än beräknat har 
gjorts. Kreditering eller debitering enligt denna punkt sker 
efter årsskiftet. Øresundsbro Konsortiet förbehåller sig 
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rätten att justera Kundens uppskattning av antal överfarter 
per år för det fall det visar sig att Kunden i upprepande fall 
vidtar färre antal överfarter per år än uppskattat antal 
överfarter. Ett uppsagt avtal kan öppnas igen vid betalning 
av ny årsavgift.

5.4 Betalning av årsavgift och avgift för överfarter sker 
mot faktura i efterskott eller genom debitering av anslutet 
kontokort. Vid fakturabetalning är betalningsvillkor 
fakturadatum + 30 dagar. Om Kunden önskar betala  
med kontokort medger Kunden härmed att Øresundsbro 
Konsortiet får tillgodogöra sig betalning för årsavgift och 
överfarter genom att debitera uppgivet kortnummer utan 
att kontokortet uppvisas. Kunden är skyldig att utfärda 
fullmakt och vidta sådana övriga åtgärder som krävs för  
att sådan betalning vid var tid skall kunna verkställas. 

5.5 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från 
förfallodagen enligt tillämplig räntelag. Kostnader för 
betalningspåminnelse respektive indrivning av fordrings
anspråk tillkommer. 

6. Club BroPass 
6.1 Genom Club BroPass (”Förmånsprogrammet”)  
erhåller Kunden erbjudanden från företag i Öresunds
regionen som samverkar med Øresundsbro Konsortiet 
(”Partner”). Erbjudanden förmedlas på Øresundsbro 
Konsortiets hemsida och via epost.

6.2 Kunden äger rätt att när som helst avstå från att ta 
emot erbjudanden genom meddelande till Øresundsbro 
Konsortiets kundcenter (kontakt@oresundsbron.com). 
Under handläggningstiden kan dock redan planerade 
utskick nå Kunden. 

6.3 Eventuella erbjudanden som Kunden erhåller inom 
ramen för Förmånsprogrammet tillhandahålls av respektive 
Partner. Øresundsbro Konsortiet ansvarar således inte  
för sådana erbjudanden, och eventuella reklamationer och 
ersättningsanspråk i samband med att ett erbjudande 
utnyttjas ska därför alltid ställas till den aktuella Partnern. 

7. Videoupptagning 
Videoupptagning sker vid betalstationerna i syfte att beivra 
obehöriga passager samt för indrivning av fordring
sanspråk. Kameraövervakning sker även längs förbindelsen  
i syfte att erhålla information om rådande trafiksituation  
och för hantering av olyckor. 

8. Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på abonnemangsavtalet om Kunden 
har sitt säte i Sverige. Eventuella tvister skall i sådant fall 
avgöras av svensk allmän domstol. Dansk lag tillämpas på 
Abonnemangsavtalet om Kunden har sitt säte i Danmark. 
Eventuella tvister skall i sådant fall avgöras av dansk allmän 
domstol. Om Kunden inte har säte i Sverige eller Danmark 
tillämpas svensk lag och tvister skall avgöras i svensk 
allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.


