
Opłaty drogowe w Austrii 

W Austrii korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu jest płatne. W przypadku samochodów osobowych o masie do 3,5 tony 
niezbędne jest wykupienie winiety. Opłaty drogowe dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony rozliczane są elektronicznie 
w systemie „GO-Maut” za pośrednictwem operatora ASFINAG. Karta euroShell umożliwia uregulowanie opłat w wygodny sposób.

nn Pojazdy i zestawy pojazdów o masie niższej niż 3,5 tony mają obowiązek 
korzystania z winiet.

nn Rodzaje winiet : 10-dniowe, 2-miesięczne i roczne.

nn Ceny wahają się pomiędzy 8,5 euro a 82,7 euro
nn Karta euroShell umożliwia zakup winiety.

Winiety - pojazdy o masie do 3,5 tony

nn Korzystanie z elektronicznego systemu opłat drogowych obowiązkowe jest 
dla pojazdów ciężarowych i autobusów o masie powyżej 3,5 tony.

nn Wysokość opłat zależy od liczby osi pojazdu, klasy emisji spalin i przejecha-
nych kilometrów.

nn W celu rejestracji odcinka drogi niezbędne jest posiadanie zainstalowanego 
w pojeździe urządzenia „GO-Box”.

nn Urządzenie można otrzymać bezpośrednio w punkcie sprzedaży GO. 
Opłata rejestracyjna wynosi 5 euro. Można ją uregulować kartą euroShell.

nn Odebrane urządzenie można od razu zainstalować w samochodzie. 
nn Urządzenie ważne jest przez 5 lat od chwili jego wydania.

Rejestracja
nn Klienci, którzy zamierzają uiszczać opłaty dopiero po wykonaniu przejazdu, 

są zobowiązani do jednorazowej rejestracji.
nn Szczegółowe informacje na temat rejestracji można uzyskać wysyłając za-

pytanie na adres: uslugieuroshellcard@shell.com

Sposób zapłaty
Możliwe są dwa sposoby realizacji zapłaty za korzystanie z au-
striackich dróg.
nn Przedpłata (pre-pay):

nn W przypadku wyboru tego sposobu płatności należną opłatę uiszcza 
się z góry w punkcie sprzedaży GO.

nn Doładowanie konta przypisanego do urządzenia możliwe jest za pomo-
cą karty euroShell w wysokości od 75 euro do 500 euro.

nn Odroczona płatność (post-pay):
nn Rejestracji można dokonać na punkcie sprzedaży GO po okazaniu kar-

ty euroShell, dowodu rejestracyjnego pojazdu, certyfikatu normy Euro i 
zgłoszeniu formy płatności „post-pay”

nn Kwota opłaty drogowej zostanie rozliczona za pośrednictwem karty 
euroShell.

W każdej chwili możliwa jest zmiana umowy pre-pay na post-pay lub zmiana kar-
ty przypisanej do urządzenia. W tym celu należy zgłosić się z urządzeniem oraz 
dozwolonym środkiem płatności do jednego z punktów sprzedaży GO.

GO-Maut - pojazdy o masie powyżej 3,5 tony

nn TOLL2GO to wspólny serwis ASFINAG i operatora niemieckiego systemu 
opłat drogowych, firmy Toll Collect. 

nn Serwis dotyczy tylko pojazdów powyżej 12 ton.
nn Po zarejestrowaniu możliwe jest uiszczanie opłat drogowych w Austrii przy 

użyciu niemieckiego urządzenia Toll Collect (zwanego także On-Board Unit, 
krótko: OBU). 

nn Rozliczenie opłat dokonanych przy użyciu tego urządzenia nadal następuje 
odrębnie dla każdego kraju.

nn Klientom zarejestrowanym w systemie GO-Maut i Toll Collect usługa TOLL-
2GO jest oferowana bez dodatkowych kosztów. 

nn Nowi klienci (tzn. klienci, którzy zawarli pierwszą umowę) są zobowiązani do 
jednorazowej opłaty w wysokości 5 euro.

nn Klient dokonuje rejestracji w systemie we własnym zakresie, poprzez portal 
ASFINAG Self-care bądź wysyłkę dokumentów do ASFINAG. Shell służy 
poradą jednak nie może dokonać rejestracji w imieniu klienta.

TOLL2GO – jedno urządzenie do opłat za drogi w Austrii i Niemczech

Zalecamy zapoznać się z informacją na stronie www.euroshell.pl oraz www.go-maut.at
Infolinia systemu poboru opłat drogowych: 0800 400 12 400, e-mail operatora: info@go-maut.at

Więcej informacji


