
Opłaty drogowe w Niemczech 

Użytkownicy wszystkich pojazdów lub zestawu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 7,5 tony są zobowiązani do 
uiszczania opłat za korzystanie z autostrad i dróg krajowych w Niemczech. 

nn Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie z dróg przez samochód cięża-
rowy o masie większej niż 7,5 tony obowiązuje na wszystkich autostradach 
i rozpoczyna się z chwilą wjazdu na autostradę. 

nn Opłatą objęte są także określone odcinki czterojezdniowych dróg krajowych.

nn Wysokość opłaty jest uzależniona od klasy emisji spalin pojazdu, liczby osi 
oraz od długości przejechanego odcinka objętego opłatą.

nn Według ustawy o opłatach za korzystanie z dróg krajowych każdy pojazd 
przyporządkowywany jest do jednej z klas zależnie od emisji substancji 
szkodliwych: A, B, C lub D.

Informacje ogólne

nn Opłata drogowa w Niemczech rozliczana jest w systemie Toll Collect.
nn W celu rozliczania opłat możliwe jest zainstalowanie w pojeździe urządze-

nia.
nn Montaż urządzenia wykonują autoryzowane warsztaty, wskazane przez 

Operatora.

Rejestracja
nn W celu dokonania płatności za pomocą urządzenia lub przez internet, fir-

ma oraz wszystkie pojazdy powinny być zarejestrowane w systemie poboru 
opłat.

nn Po dokonaniu rejestracji klienci otrzymują kartę Toll Collect, które umożli-
wiają wygodne przeprowadzanie operacji płatniczych przy terminalach do 
poboru opłat w awaryjnej sytuacji, kiedy urządzenie się zepsuje.

nn Rejestracji można dokonać łatwo za pośrednictwem Shell. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat rejestracji należy wysłać zapytanie na ad-
res: uslugieuroshellcard@shell.com.

Ceny i sposób zapłaty
Możliwe są następujące sposoby płatności:
nn Za pomocą urządzenia On-Board Unit (OBU):

nn Wymagane jest zainstalowanie w pojeździe jednostki On-Board Unit.
nn Czas korzystania z autostrady ustalany jest za pomocą satelity.
nn Dane przekazywane są do operatora Toll Collect.
nn OBU w trybie pre-pay - doładowanie konta tylko przelewem bankowym.
nn OBU w trybie post-pay - płatność odroczona za pośrednictwem Shell.

nn Za pomocą terminala:
nn Płatność może odbywać się za pośrednictwem terminali przygranicz-

nych bądź też jednego z około 3 500 terminali Toll Collect w Niemczech.
nn Możliwy jest wydruk potwierdzeń, niezbędnych do dokumentacji księgo-

wej.
nn Terminale znajdują się przede wszystkim na stacjach benzynowych.
nn Terminale umożliwiają zapłatę za pomocą karty euroShell.

Toll Collect

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

nn Serwis dotyczy tylko pojazdów powyżej 7,5 tony.
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 
TOLL2GO 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 lub www.toll-collect.de
Infolinia Toll Collect: 008000 222 26 28 

Więcej informacji


