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ter encontrado pedágio onde você paga para atravessar outra região. As linhas para os carros passam por pedágios podem ser cada vez mais longos, fazendo o frustrantes â â Se você está com pressa. Felizmente, no início de cada um de 1990, ele viu o amanhecer do e-hass, que permitiu aos motoristas eliminar a necessidade de parar em pedágio em
17 estados no oeste e leste dos Estados Unidos. Então, é o e-zassss? E como exatamente funciona? O que é um e-hass? O E-PassSS é um sistema de cobrança de pedágios eletrônicos (etc.) que permite que os pagamentos de viajantes e viajantes para pagamentos em dinheiro ou um crister em certos estados no oeste e na costa leste dos Estados
Unidos. Atualmente, o E-Pass é aceito nos seguintes estados: Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Rhode Island, Virgínia e Virgínia Ocidental. Foto Corteséa: Gordon Chibroski/Portland Press Herald/Getty Images Uma vez registrado no
sistema, os suportes de etapas podem dirigir diretamente através de uma estação de pedágio sem parar graças às faixas específicas do e-zpass. Através do programa ZPass de seu status, os drivers podem escolher entre uma variedade de planos pré -pagos mensais, dependendo do CUNAM, melhor se adequa ao seu manuseio. Além disso, as empresas
podem comprar uma conta comercial nomeada corretamente com o E-ZPass para cinco ou mais funcionários. O melhor de tudo é que alguns estados são realmente descontados se os motoristas pagarem através do sistema E-ZPass. Não tem certeza se o e-zass vale a pena? Embora outros sistemas ETC em estados que não sejam do E-Pass usem
tecnologia semelhante, o E-hass de expansão constante renomeou alguns desses outros sistemas etc. e faixas de pedágio, o que o torna um grande investimento a longo prazo. Com o e-hass, os motoristas recebem um transpondor de pedágio, um pequeno dispositivo que pode ser Fescilly para o para-brisa de um veículo, que permite que a pista de
pedágio reconheça o automóvel como um suporte de e-hass. À medida que o veículo passa pela pista especificada para o programa, uma antena superior procura e lê o Toll Transpondor. o A conta de e-pas cobra o valor do pedágio certo. Foto Corteséa: e -zpass/getty imagens Você acha que podem enganar o sistema? Não é provável. Se um veículo não
possui um transponder, o sistema E-ZPass será removido disso. As gaiolas de vídeo anexadas ao Square Toll também tirarão fotos de seu veículo e placa, o que significa que Bill eventualmente o encontrará. Como você pode comprar um e-hass? Você pode ver se sua condição oferece a visita ao E-ZPass visitando o site oficial do grupo eletrônico. A
empresa possui uma lista completa de estados em que o programa é oferecido, bem como links para programas estaduais individuais. Para participar, você precisará preencher um aplicativo alinhado, por correio ou por fax. Cada aplicativo requer informações de contato e veículo, bem como o plano mensal e o número mensal específico de
transponders que precisam de e-hass. Os transponders são gratuitos, mas os clientes devem manter suas contas fornecidas com fundos para que os pedágios sejam pagos automaticamente. Foto cortes: John Ewing/Portland Press Herald/Getty Images Para reabastecer seus fundos de conta, os clientes podem usar a função automática de re-reparidade,
o que significa que o e-zpass cobrará automatiza titicamente, o cartão Cr. O equilíbrio é baixo. Além disso, os clientes podem substituir suas contas por dinheiro, cheque ou turn postal visitando um centro de serviço-e-hass pessoalmente. Melhor ano, a marca agora oferece um pacote "Go" -Zass. Certifique -se de registrar o transponder nos sete dias
após seu primeiro uso. Como usar sua conta e-zpass Depois que os usuários se registraram na fila e recebem seu transponder, eles podem criar uma conta na fila para rastrear seu uso de pedágio. Dessas contas, os usuários também podem ver o saldo de sua conta e modificar seu plano e todo o pagamento. Foto foto James Law/Corbis/Getty Images.
Não é um fã de IR completamente digital? Os usuários também podem obter o saldo da conta por meio de um estado de especificação no correio, seja mensal ou trimestral ou, se o correio do caracol for muito lento, poderá ligar para o sistema telefônico automatizado de e-zpass. Se você estiver constantemente na estrada e não puder verificar sua
conta manualmente, uma tela de pedágio perto da Lane e Zpass mostrará mensagens enquanto dirige, incluindo avisos de "Balance Balance". Os benefícios de um e-hass simplesmente colocando, o e-hass é uma maneira mais conveniente de viajar pelas estações de pedágio. Os motoristas não precisam se preocupar em sentar em longas filas ou ter
dinheiro manualmente. Como os proprietários de passes só levam através dos assentos de pedágio, o sistema também é imparável para reduzir o congestionamento trilífico, o que, por sua vez, ajuda a reduzir as emissões de automóveis, especialmente em áreas povoadas como Nova Jersey e Nova York. Foto Corteséa: Jeffrey Greenberg/Universal
Images Group/Getty Images Em última instância, este sistema eletrônico de coleta de pedágio é um ótimo timeaver para aqueles que estão em um pedágio regular. E, dependendo da vida, comprar um e-hass pode ser um grande investimento a longo prazo. Desde então, questionanswered.net chocolategourmand/flickr alguns dos doces que começam
com a carta - Há também baús de ovos, trufas de ovos e xícaras de trufas de ovos. Que doce de chocolate começa com a letra â € ”? Pode ser difícil encontrar doces que comecem com a letra E. O caramelo inglês é muito fácil, o que é uma manteiga rica feita de amêndoas, manteiga, azú e xarope de mange e geralmente come com chocolate. Outras
trufas incluem trufas de ovos e trufas y y ainamelA .aporuE ne XIX olgis led soipicnirp a oremirp noreicerapa etalocohc ed aucsaP ed soveuh soL .afurt anu ne etalocohc ed ehcanag noc sodanibmoc pop acor ed seclud nos euq Tomó a frente para criar uma nova fabricação artística para comemorar a Páscoa. Esses doces de chocolate vêm em grandes
variedades, de chocolate e ovos cheios de creme a ovos ocos com surpresas doces no interior. O que não é um doce com a carta â € ”? Para os amantes não -católicos, o Everlasting Gobbstoppers, um doce do romance de chocolate com chocolate com Chocolate de Roald Dahl em 1964, é sempre um vencedor. Como o próprio Willy Wonka, este doce
presente é: â € â € â € Elvis Fudge é um presente que tem a combinação de sabores favorita do rei do rock and roll: gestão de Manã e banana. Consiste em uma camada de manteiga de amendoim com uma camada de chocolate preto e chocolate doce na parte superior. Outro presente não -colato que começa com o “e” é o rock de Edimburg ou o
castelo de Edimburgo. Este Sweet é uma fabricação tradicional da Escócia, que consiste em AzãoCar, água, creme de tártaro, corantes e sabores. Geralmente, está em um pau em forma e sua textura é macia e quebradiça. Que sobremesas começam com a carta “e €? Encontrar sobremesas que começam com a letra “e” é menos um desafio. Existem
muitos doces do Clair, datados do século XIX, um pouco mais moderno sobremesa, a torta de ovo. O cloir francês é tubicamente representado com um delicado macarrão externo, cheio de um pudim amarelo amarelo e chocolate. No entanto, essa sobremesa é um sabor favorito dos fãs, com aromas que variam de chocolate de hortelã, uma planície
dividida e eclairs de caramelo, para citar alguns. O bolo de ovo tem córtex de massas externas cheio de ovo lateral, comumente encontrado em Hong Kong, China, Taiwãn e outros pares asiáticos. Perfeito para a temporada de Natal, o Egg Fanfarrón é um vencedor e não conseguiu. Combine o ovo, manteiga, creme e açúcar, e cozinhar em uma panela.
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