
Opłaty drogowe w Słowacji 

Korzystanie ze słowackich autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz dróg krajowych wymaga uiszczenia obowiązkowej opłaty. 
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 „MYTO”, za pośrednictwem operatora SkyToll. 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 elektronicznych.

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

nn Ceny wahają się między 15 a 60 euro.
nn Nie ma możliwości wykupu winiet elektronicznych przy użyciu kart floto-

wych.

Winiety - pojazdy o masie do 3,5 tony

nn Korzystanie z elektronicznego systemu opłaty podatków drogowych obo-
wiązkowe jest dla pojazdów oraz zestawów pojazdów o masie powyżej 3,5 
tony.

nn Wysokość opłat zależy od ilości przejechanych kilometrów oraz kategorii 
pojazdu, która z kolei zależna jest od ilości osi i klasy emisji spalin. 

nn W celu rejestracji odcinka drogi niezbędne jest posiadanie w pojeździe 
urządzenia „SkyToll”.

nn Za pomocą urządzenia „SkyToll” następuje rozliczenie opłat za przebyty 
odcinek drogi.

nn Urządzenie pokładowe „SkyToll” można zamówić wpłacając kaucję w wyso-
kości 50 euro. Kaucja zwracana jest po oddaniu urządzenia pokładowego. 
Kaucja może być zapłacona tylko gotówką albo kartą płatniczą.

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

są zobowiązani do jednorazowej rejestracji.
nn Rejestracja, możliwa za pośrednictwem Shell, jest prosta i szybka.
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 ze 
słowackich dróg:
nn Przedpłata (pre-pay):

nn W przypadku wyboru tego sposobu płatności należną opłatę uiszcza 
się z góry.

nn Urządzenia „SkyToll” dostępne są w punktach kontaktowych lub dys-
trybucyjnych. 

nn Odebrane urządzenie można od razu zainstalować w samochodzie. 
nn Doładowanie konta przypisanego do urządzenia możliwe jest za pomo-

cą karty euroShell.
nn Jeżeli stan konta będzie niższy niż 20 euro, na urządzeniu pojawi się 

informacja o konieczności doładowania sygnałem dźwiękowym.
nn OBU w trybie przedpłaty może zostać pobrane w dowolnym Punkcie 

Obsługi lub Punkcie Kontaktowym.
nn Odroczona płatność (post-pay):

nn Opłata zostanie potrącona z konta euroShell automatycznie po przeby-
ciu trasy.

nn Niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem euroShell.
nn Około pięć dni od daty rejestracji możliwy jest odbiór urządzenia „Sky-

Toll” w punktach dystrybucyjnych lub w punktach kontaktowych.
nn Operator wymaga montażu urządzeń post-pay w ciągu 6 miesięcy od 

zakupu, można tego dokonać wyłącznie za pośrednictwem partnerów 
serwisowych.

nn Kwota opłaty drogowej zostanie rozliczona za pośrednictwem karty 
euroShell.

nn Szczegółowe zestawienie transakcji wydaje bezpośrednio operator sys-
temu poboru opłat.

Zwrot jednostek „SkyToll”, w przypadku przedpłaty odbywa się osobiście przez 
ich użytkowników w dowolnych punktach kontaktowych lub dystrybucyjnych, a 
w przypadku odroczonej płatności wyłącznie w wyznaczonym miejscu kontakto-
wym. OBU w trybie odroczonej płatności może zostać pobrane tylko w Punktach 
Kontaktowych.

SkyToll - pojazdy o masie powyżej 3,5 tony

Zalecamy zapoznać się z informacją na stronie www.euroshell.pl oraz www.emyto.sk
Infolinia systemu poboru opłat drogowych: +421 2 35 111 111, e-mail operatora: info@emyto.sk

Więcej informacji


