
Badge Télépéage Ulys Classic - 12 maanden gratis 

abonnement * 
 

 

VOORWAARDEN 
Van 9 juni tot en met 31 december 2020 biedt Ulys by VINCI Autoroutes u bij de aankoop van een 

Ulys Télépéage-pakket in de centers van Auto 5 of op www.auto5.be een gratis abonnement* aan 

voor een periode van 12 maanden op de Ulys Classic Télépéage met de promotiecode AUTO5BT 

 

1. Wanneer u uw Ulys-pakket hebt ontvangen, downloadt u de Ulys-app in de Apple of Google Play 
Stores: start de applicatie en klik op “Oui, je m’abonne’ 

 

 

2. Klik verder naar het overzichtsscherm van uw abonnement: klik alvorens te valideren op « J’ai un 

code promo » en voer de promotiecode AUTO5BT in. 

 
 
3. Uw code is geactiveerd, u kunt nu gedurende 12 maanden gebruik maken van het gratis* 

abonnement op het Ulys Class tolheffingssysteem 

 
 
(*) Abonnement verbindt tot niets, zonder opzeggingsperiode en zonder opstartkosten. Exclusief 
tolkosten. ASF, société anonyme, 12 rue Louis Blériot 92500, RUEIL MALMAISON, 572 139 999 RCS 
Nanterre. 

http://www.auto5.be/


 

 

GEDETAILLEERDE VOORWAARDEN 

 
Aanbod uitsluitend bestemd voor particulieren die gebruik maken van een voertuig van klasse 1, 2 en 
5, die beschikken over een bankrekeningnummer in een van de landen van de "Single Euro Payments 
Area" (SEPA-zone), die gedomicilieerd zijn in Metropolitaans Frankrijk, Monaco, Duitsland, België, 
Spanje, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal of Zwitserland, en voor elk eerste 
abonnement op een Ulys Classic elektronisch tolabonnement, beperkt tot één badge per klant. Dit 
aanbod kan niet worden gecombineerd met andere lopende promoties en kan niet in contanten 
worden terugbetaald. Abonnement zonder termijnverplichting en zonder opzegperiode. Dit aanbod 
heeft uitsluitend betrekking op de beheerskosten van het Classic-abonnement: t.t.z. 12 maanden 
gratis beheer van de elektronische factuur (exclusief tol- en parkingkosten) vanaf de 
onderschrijvingsdatum van het abonnement in de periode van 30/07/2020 tot 31/12/2020; 12 
maanden na de onderschrijvingsdatum van het abonnement wordt het Classic-abonnement 
gefactureerd aan €2,00 (inclusief BTW) per gebruikte maand indien er gewerkt wordt met een 
elektronische factuur, of aan €2,90 (inclusief BTW) per gebruikte maand indien de factuur per post 
wordt verstuurd. Telkens de badge niet gebruikt wordt gedurende een periode van 14 opeenvolgende 
maanden, wordt een vergoeding voor niet-gebruik van € 10,00 inclusief BTW gefactureerd in de 15e 
maand. Tarieven in voege op 01/05/2020. 


