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Snel overstappen op de Liber-t BOX!

WAT VERANDERT ER OP HET GEBIED VAN TOLHEFFING IN FRANKRĲK?

Vanaf 1 januari 2021 zal DKV het gebruik van de DKV CARD voor de Franse snelwegentol stapsgewĳs staken.*  
Op een groot deel van de Franse autosnelwegen is de DKV CARD gelĳk vanaf 01-01-2021 niet meer te gebruiken. Wĳ raden u ten 
zeerste aan om uw DKV CARD niet meer te gebruiken voor de Franse tolheffing. Maar hoe gaat het nu verder? Bestel vandaag 
nog een Liber-t BOX om ook in de toekomst snel en veilig door Frankrĳk te kunnen reizen! Naast de eenvoudige tolbetaling 
profiteert u ook van andere exclusieve voordelen en services van DKV.  
Zorg nu voor probleemloos doorrĳden met de Liber-t BOX !

//  Liber-t BOX is niet voertuiggerelateerd 
//   Praktische onboard unit voor voertuigen  

≤ 3,5 t und < 3 m
//   Eenvoudige installatie en bevestiging aan de voorruit
//   Handige en geautomatiseerde betaling van tolgelden 

zonder te stoppen
//   Hoogste transparantie dankzĳ overzichtelĳke afrekeningen 

en e-reporting/passagelĳst
//   Meer veiligheid door volledig traceerbare transacties
//   Complete tolservice uit één hand

UW VOORDELEN MET DE LIBER-T BOX

Meer op www.dkv-euroservice.de 
*Naast de staking op het complete Franse autosnelwegennet vervalt de acceptatie van de DKV CARD ook bĳ de brug ‘Viaduc 
de Millau’ en de tunnel Maurice Lemaire. De DKV CARD wordt geaccepteerd bĳ op de volgende stations: tunnels (Eurotunnel, 
Mont Blanc & Fréjus), bruggen (Pont de Normandie en Tancarville) en de Rungis International Market.

//   Geldigheid: autosnelwegen, bruggen en  
tunnels (behalve Fréjus en Mont Blanc)  
in Frankrĳk

//   Acceptatie op meer dan 500 parkeerplaatsen  
in steden, bĳ stations en luchthavens in Frankrĳk

Speciale aanbieding 
Het is de moeite waard om er snel bĳ te zĳn: Profiteer van onze meest gunstige condities voor overstappers en bestel uw Liber-t BOX voor 30-11-2020.


