
Opłaty drogowe we Włoszech

Użytkownicy wszystkich pojazdów poruszających się po autostradach włoskich są zobowiązani do uiszczania opłat za przejazd. 

nn Autostradami we Włoszech zarządza ponad 20 prywatnych firm. 
nn Opłaty naliczane są w oparciu o wysokość pojazdu oraz liczbę osi, jednak 

różnią się w zależności od operatora sieci dróg. 
nn Karty paliwowe nie są akceptowane jako bezpośredni środek płatniczy, 

a płacenie kartą kredytową bądź gotówką ma zasadniczą wadę – nie ma 
możliwości odzyskania podatku VAT.

nn Klienci karty euroShell mogą dokonywać płatności za przejazd włoskimi au-
tostradami (wyłączając Sycylię) na dwa sposoby:
nn za pomocą karty Viacard.
nn za pomocą karty Viacard i urządzenia Telepass.

Informacje ogólne

Karta Viacard 
nn Polecana jest firmom nieregularnie podróżującym przez Włochy. 
nn Umożliwia bezgotówkowe regulowanie opłat w punktach poboru opłat.

Urządzenie Telepass
nn Jest to elektroniczny system pobierania opłat drogowych, który umożliwia 

przejazd specjalnymi pasami ruchu bez konieczności zatrzymywania się. 
Urządzenie jest instalowane na przedniej szybie pojazdu. Gdy samochód 
przejeżdża przez punkt poboru opłat, system automatycznie nalicza opłatę 
i obciąża nią kartę Viacard.

nn Montaż urządzenia następuje we własnym zakresie.
nn Urządzenie Telepass jest uzupełnieniem karty Viacard i nie stanowi dla niej 

alternatywy. Można je zamówić jedynie, jeśli ważna jest karta Viacard.
Zarówno karta Viacard, jak i urządzenie Telepass są ważne bezterminowo.
Karty Viacard i urządzenia Telepass wydawane są przez partnera Shell - FDE.
Urządzenia Telepass przypisane są do konkretnego numeru rej. Możliwe jest 
przerejestrowanie OBU na inny numer rej. Karty Via wydawane są zaś na na-
zwę firmy i można nimi dysponować wedle uznania.

Rabaty - Program FDE Consortium
nn Firma korzystająca z kart Viacard i urządzeń Telepass może przystąpić bez-

płatnie do FDE CONSORTIUM i otrzymać rabat w wysokości aż do 26% od 
rocznego obrotu na włoskich autostradach. 

nn Podstawowym kryterium przystąpienia do FDE CONSORTIUM jest po-
siadanie pojazdów powyżej 3,5 tony oraz posiadanie europejskiej licencji 
transportowej.

Karta Viacard i urządzenie Telepass

Zalecamy zapoznać się z informacją na stronie www.euroshell.pl 
Infolinia: Biuro Obsługi Klienta euroShell - 800 080 015

Więcej informacji


