
 

 

Oslo 22. januar 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Til CenComs kunder 
 

Husk oppgradering av Au2Tax display innen 20. mars 2018! 
 
Som informert om bl.a. i kundeskriv 4. juli 2017, må alle Au2Tax display av typen DI801 oppgraderes 
til DI802 innen 20. mars 2018. Hvis Justervesenet ved kontroll etter denne datoen finner display av 
type DI801 der det oppstår problemer med knappene, vil de nekte å godkjenne bilen. De vil også 
pålegge drosjeeieren å bytte displayet, og vil utstede et kontrollgebyr på NOK 2.640,- eks.mva. I tillegg 
kan de utstede et straffegebyr. 
 
Alle Au2Tax display av typen DI801 bør derfor oppgraderes innen 20. mars 2018. Justervesenet har 
uttrykt at oppgradering av display ikke vil medføre ny installasjonskontroll, tross plombebrudd. Men 
endringen må meldes inn på vanlig måte. 
 
En oppgradering medfører at fronten på displayet byttes til en front med fysiske knapper. I tillegg må 
programvaren inne i selve displayet oppgraderes. En oppgradering krever bruk av spesialutstyr, og må 
derfor gjøres hos TP Radio i Danmark. Kostnadene for oppgraderingen tas av CenCom fram til 20. 
mars 2018. 
 
De som ønsker å bytte til nye DI802 med 1 års garanti i stedet for å oppgradere gamle DI801, vil få 
anledning til dette fram til 20. mars 2018. Disse må betale mellomlegget mellom nytt og oppgradert, kr. 
890,- (spesialpris). 
 
CenCom har en byttepool på 500 oppgraderte display. Disse sendes til kunder som har bestilt. 
Kundene bytter display, og returnerer de gamle. Vi er helt avhengig av å få gamle display i retur 
umiddelbart etter at de er byttet, slik at disse kan sendes til TP Radio for oppgradering. De 
oppgraderte displayene vil så inngå i byttepoolen. 
 
Etter 20. mars 2018 vil kundene selv måtte betale for oppgradering til DI802. Prisen på dette vil være 
NOK 1.755,- eks. mva. Prisen på nytt DI802 display vil etter 20. mars 2018 være NOK 3.275,- eks. 
mva. 
 
CenCom må ha bestillinger på oppgraderinger og bytter innen 2. februar 2018. Oppgraderings-
prosessen har gått tregere enn vi hadde håpet så langt, så det er viktig at sentralene nå tar tak i dette 
for å rekke å bli ferdige i tide. 
 
Vi vil presisere at displayer som returneres, må være rengjort. Det vil si at tape, borrelås og annet som 
er festet til bakstykket, må fjernes. Dette for at TP Radio skal kunne feste nye klistremerker med 
oppdatert produktnummer og serienummer. Er displayene ikke rengjort når de sendes TP Radio, vil 
TP Radio belaste CenCom kostnaden for rengjøring eller bytte av bakstykke. Hvis så skjer, vil 
CenCom viderefakturere dette. 
 
Defekte display av typen DI801 repareres ikke lenger, men oppgraderes i stedet til DI802. 
 
Med vennlig hilsen 
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Daglig leder 
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