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WSTĘP

Wstęp
Opłaty drogowe w poszczególnych krajach ulegają
ciągłym zmianom. Stawki za przejechane kilometry w
większości wypadków są podwyższane, co powoduje
zwiększenie się kosztów transportu. Jednak nie jest to
jedyne zmartwienie opiekuna floty. Nieprawidłowa
rejestracja kategorii pojazdu w systemie elektronicznym
lub błędna instalacja urządzenia rejestrującego
przebyte kilometry może zakończyć się zatrzymaniem
pojazdu i ukaraniem kierowcy mandatem. W skrajnych
wypadkach, gdy dochodzi do rażących naruszeń prawa
regulującego opłaty drogowe (ktoś nie uiści opłaty),
sprawa może znaleźć swój finał w sądzie i zakończyć
się nawet wysoką karą grzywny rzędu kilkunastu tysięcy
złotych. Rekordzista z Polski otrzymał karę ponad 250
tys. złotych za kilkunastokrotne przejechanie fragmentu
autostrady A1.

Opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego
ruchu służą rozbudowie infrastruktury drogowej oraz
utrzymaniu tej już istniejącej. Wysokość myta zależy
między innymi od rodzaju samochodu ze względu na
jego masę, liczbę osi czy emisję spalin. Nad całym
procesem poboru płatności czuwają automatyczne
systemy elektroniczne, które bazują na dwóch rodzajach
rozwiązań. Pierwsze z nich wykorzystuje technologię
GPS. Urządzenie elektroniczne za pomocą satelity
wysyła dane do operatora. Druga metoda opiera
się na technologii komunikacji bezprzewodowej
nadajników naziemnych. W pojazdach montuje
się urządzenia typu On-Board Unit (OBU), których
zadaniem jest rejestrowanie przejechanych odcinków
drogi i obliczanie wysokości kwoty, jaką ma zapłacić
kierowca. W niektórych krajach obowiązuje system
winietowy lub biletów relacyjnych. Częste kursy floty na
terenie jednego państwa wiążą się z wysokimi opłatami
za przejazd płatnymi odcinkami dróg. Czasami przy
dużych kwotach myta można liczyć na rabaty od kilku
do kilkunastu procent.

Opóźnienia w transporcie wywołane prowadzeniem
postępowania mandatowego czy wymierzeniem kary
grzywny generują nie tylko wysokie straty finansowe
dla firmy, ale także znaczące zmiany w logistyce, które
burzą harmonogram przejazdu wielu aut.

Zdobywanie aktualnych danych na powyższe tematy
bywa bardzo kłopotliwe, ponieważ są one rozproszone
i trzeba sięgać po nie do wielu różnych źródeł.
Oszacowanie kosztów przejazdu staje się czasochłonne
i męczące, co może skutkować popełnianiem błędów,
a w konsekwencji wysokimi mandatami lub grzywną.
Mamy nadzieję, że dzięki niniejszym informacjom
zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczony
manager zyska nowe narzędzie do bardziej skutecznego
i efektywnego zarządzania powierzoną sobie flotą.

Aby uniknąć niemiłej niespodzianki, warto zapoznać się z
najnowszymi regulacjami prawnymi, które dotyczą opłat
za poruszanie się po drogach w krajach znajdujących
się na planowanym kursie samochodów. Analizowanie
ustaw, które normują system opłat drogowych, jest
bardzo czasochłonne. Akty prawne są bardzo zawiłe
i często wymagają tłumaczenia na rodzimy język, co
jeszcze wydłuża czas logistycznego planowania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fleet managerów,
stworzyliśmy poradnik, który zawiera niezbędne
informacje dotyczące płatnego przejazdu przez
Czechy, Słowację i Węgry.

Zapraszamy do lektury!

Zakres obowiązków opiekuna floty często przekracza
zajmowanie się samymi pojazdami. Fleet managerowie
dodatkowo sprawują pieczę nad fakturami, telefonami
firmowymi i administracją. Nawał zadań spadający na
jednego pracownika powoduje, że planowanie kursu,
w tym uiszczenie niezbędnych obowiązkowych opłat,
staje się dla niego uciążliwe. Sporządzenie dokładnego
kosztorysu transportu samochodowego wymaga
odwiedzin wielu stron internetowych lub czerpania
informacji z innych źródeł.
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Opłaty drogowe
ile to kosztuje?
Poniżej przedstawiamy stawki opłat drogowych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Dotyczą one samochodów
ciężarowych o masie od 3,5 do 40 ton.

Operator
Stawka opłaty
drogowej
1. Czechy –
korony czeskie,
oddzielnie dla
piątku: 15-20 h
2. Słowacja –
waluta euro
3. Węgry – forinty węgierskie

CZECHY

SŁOWACJA

WĘGRY

PREMID

SKYTOLL

HU-GO

Autostrady i drogi ekspresowe:

Kategoria pojazdu J2:

Kategoria Euro 0 - II:
Autostrady:
2 osie – 3,34
3 osie – 5,70
4 osie (+) – 8,24

Pt. 15-20 h
4,24
8,10
11,76

Droga kl. 1:
2 osie – 1,58
3 osie – 2,74
4 osie (+) – 3,92

Pt. 15-20 h
2,00
3,92
5,60

Autobusy: Wyłącznie - 1,38
Kategoria Euro III - IV:
Autostrady:
2 osie – 2,82
3 osie – 4,81
4 osie (+) – 6,97

Pt. 15-20 h
3,58
6,87
9,94

Droga kl. 1:
2 osie – 1,33
3 osie – 2,31
4 osie (+) – 3,31

Pt. 15-20 h
1,69
3,31
4,74

Autobusy: Wyłącznie - 1,15

Kategoria Euro V:
Autostrady:
2 osie – 1,83
3 osie – 3,13
4 osie (+) – 4,52

Pt. 15-20 h
2,33
4,46
6,46

Droga kl. 1:
2 osie – 0,87
3 osie – 1,50
4 osie (+) – 2,15

Pt. 15-20 h
1,10
2,15
3,07

Autobusy: Wyłącznie - 1,04

Kategoria Euro VI, EEV:
Autostrady:
2 osie – 1,67
3 osie – 2,85
4 osie (+) – 4,12

Pt. 15-20 h
2,12
4,05
5,88

Droga kl. 1:
2 osie – 0,79
3 osie – 1,37
4 osie (+) – 1,96

Pt. 15-20 h
1,00
1,96
2,80

Autobusy: Wyłącznie – 0,80

Poj. ciężarowe
3,5 t-12 t:

Euro:
0-II

III, IV

V, VI,
EEV

0,108

0,098

0,085

Poj. ciężarowe
12 t i więcej:
2 osie:
3 osie:
4 osie:
5 osi:

0,231
0,244
0,253
0,244

0,209
0,220
0,228
0,220

0,181
0,190
0,198
0,190

Autobusy
3,5 t – 12 t:

0,064

0,053

0,032

Autobusy
12 t i więcej:

0,116

0,105

0,064

Autostrada

Droga
krajowa

Euro V
i powyżej

47,12

20,04

Euro IV

55,54

23,58

Euro I
i mniej

63,76

27,12

Kategoria pojazdu J3:

Drogi krajowe równoległe do autostrad i
dróg ekspresowych:

Poj. ciężarowe
3,5 t-12 t:

Euro:
0-II

III, IV

V, VI,
EEV

0,108

0,098

0,085

Poj. ciężarowe
12 t i więcej:
2 osie:
3 osie:
4 osie:
5 osi:

0,231
0,244
0,253
0,244

0,209
0,220
0,228
0,220

0,181
0,190
0,198
0,190

Autobusy
3,5 t – 12 t:

0,043

0,032

0,022

Autobusy
12 t i więcej:

0,085

0,074

0,043

Drogi krajowe, które nie są równoległe do
autostrad i dróg ekspresowych:
Euro:
0-II

III, IV

V, VI,
EEV

0,085

0,076

0,066

2 osie:
3 osie:
4 osie:
5 osi:

0,181
0,190
0,195
0,190

0,164
0,172
0,176
0,172

0,140
0,147
0,150
0,147

Autobusy
3,5 t – 12 t:

0,043

0,032

0,022

Autobusy
12 t i więcej:

0,085

0,074

0,043

Poj. ciężarowe
3,5 t-12 t:
Poj. ciężarowe
12 t i więcej:

Za pozostałe drogi krajowe, określone drogi
wojewódzkie i powiatowe stawka wynosi: 0,00 dla
każdego pojazdu ciężarowego i autobusów.
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Autostrada

Droga
krajowa

Euro V
i powyżej

66,11

34,71

Euro IV

77,78

40,83

Euro I
i mniej

89,45

46,95

Kategoria pojazdu J4:

Autostrada

Droga
krajowa

Euro V
i powyżej

102,34

63,84

Euro IV

120,40

75,10

Euro I
i mniej

144,48

90,12
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OPŁATY DROGOWE - ILE TO KOSZTUJE?

CZECHY

SŁOWACJA

WĘGRY

PREMID

SKYTOLL

HU-GO

Urządzenie
instalowane w
pojeździe

Myto Cz box

OBU 1374, Billien OBU5010 i Sitraffic
Sensus Unit

On-Board Unit (OBU)

Cena za terminal
w pojeździe
(w euro)

Kaucja zwrotna 2468 koron

Kaucja zwrotna 50 euro

Hu-go: Zakup – 470 zł + ewentualnie
instalator 150 zł na stronie www.hu-go.
hu / Skyguard: 25 000 HUF (ok. 80
EUR) + VAT

Pre-Pay (doładowanie konta gotówką,
kartą płatnicza lub paliwową).
Post-Pay (płatność odroczona, np. z
wykorzystaniem karty Shell).

Pre-pay (doładowanie konta gotówką,
kartą płatniczą lub kartą paliwową).
Post-Pay (przelewem bezpośrednio na
rachunek bankowy administratora, kartą
płatniczą, kartą paliwową w punktach
usługowych).

Tylko pre-pay – płatności można
dokonać za pomocą karty paliwowej
(Shell) lub na stronie portalu pod
adresem www.hu-go.hu
kartą kredytową, przelewem bankowym.
Bilet relacyjny na stacjach benzynowych
i w kioskach sprzedażowych.

Klasyfikacja
pojazdów

Pojazdy klasyfikowane na podstawie
klasy spalin:
Euro 0-II
Euro II-IV
Euro V
Euro VI, EEV + liczba osi

Pojazdy klasyfikowane na podstawie
klasy spalin:
Euro 0-II
Euro II-IV
Euro V, VI, EEV + liczba osi

Pojazdy klasyfikowane na podstawie
klasy spalin:
Euro III i powyżej
Euro II
Euro I i mniej
+ liczba osi J2,J3, J4

Sposób naliczania
opłat

Stawka za każdy przejechany kilometr
jest naliczana w zależności od długości
odcinka, dnia w tygodniu, liczby osi
pojazdu i klasy emisji jego spalin.

Stawka za każdy przejechany kilometr
jest naliczana w zależności od liczby
osi pojazdu, masy pojazdu, klasy emisji
jego spalin i rodzaju drogi, po jakiej
porusza się samochód.

Stawka za każdy przejechany kilometr
jest naliczana w zależności od kategorii
pojazdu (J2, J3, J4), klasy emisji spalin
samochodu (Euro 3, 4, 5), kategorii
drogi, po jakiej porusza się auto oraz od
długości trasy.

Sposób płatności

Informacje aktualne na dzień 07.01.2020

Źródła: shell.pl, toll-collect.de, go-maut.at, darsgo.si.
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Opłaty drogowe
w Czechach
Ústí nad
Labem

Długość autostrad
w Czechach
wynosi

Prague

Docelowo cała
sieć autostrad ma
obejmować

Od 1 stycznia 2020 r.
opłaty za przejazd
drogami klasy 1
zostaną rozszerzone
o dodatkowe

Hradec
Králové

1250

2000

868

km

km

km

Plzeň

Havířov

Brno

źródło: http://www.ceskedalnice.cz/

O opłatach drogowych

Jak się zarejestrować?

Samochody osobowe o masie całkowitej do 3,5 tony,
poruszające się czeskimi płatnymi odcinkami dróg, mają
obowiązek wykupienia winiety (10-dniowej, miesięcznej
lub rocznej). Dla samochodów ciężarowych o masie
całkowitej powyżej 3,5 tony przejazd autostradami i
wybranymi drogami klasy 1 jest płatny i rejestrowany za
pomocą systemu elektronicznego.

Urządzenie
można
odebrać i zarejestrować
we wszystkich Punktach
Dystrybucyjnych
premid
zlokalizowanych
obok
płatnych
autostrad,
a
także w znajdujących się
w ich pobliżu Punktach
Kontaktowych (w tym na stacjach benzynowych
Shell). Można też zarejestrować się samodzielnie na
stronie www.mutocz.eu w sekcji „samoobsługowej”.
Wszyscy użytkownicy post-pay są rejestrowani w strefie
samoobsługowej automatycznie, natomiast użytkownicy
pre-pay czynią to sami.

Stawka myta jest uzależniona od długości przejechanego
odcinka, dnia w tygodniu, liczby osi pojazdu i klasy
emisji jego spalin. Klasyfikacja pojazdów według emisji
spalin szkodliwych:

A
B
C
D

Euro 6
Euro 5
Euro 3 - Euro 4
Euro 0 - Euro 2

Opłaty drogowe dla pojazdów powyżej 3,5 tony na
terenie Czech są rozliczane w systemie „PREMID”
za pomocą zamontowanego w aucie urządzenia
pokładowego, które działa w oparciu o technologię
satelitarną. Sprzęt ten można nabyć w Punktach
Kontaktowych lub Punktach Dystrybucyjnych
często zlokalizowanych przy autostradach objętych
obowiązkiem płatności lub na stacjach benzynowych.
Kaucja za urządzenie wynosi 2468 koron czeskich
(ok. 100 euro). Warto też dodać, że docelowo
opłaty zostaną objęte EETS, któy to system jest już
w Czechach certyfikowany.
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OPŁATY DROGOWE W CZECHACH

Post-Pay

Pre-Pay

Jak płacić za przejazdy?
Istnieją dwa sposoby zapłaty za przejazdy płatnymi odcinkami dróg w Czechach. Pierwszy z nich to przedpłata prepay, drugi – post-pay, czyli płatność w późniejszym terminie.

–

przedpłata jest dokonywana przed wjazdem na płatny odcinek drogi w punkcie odbioru, punkcie obsługowym
lub kontaktowym;

–

myto jest pobierane z przedpłaty w każdym punkcie przez stację pobierania myta i musi zostać uzupełnione przed
wyczerpaniem się wpłaconych środków;

–

rozliczenie transakcji jest przedstawiane na żądanie użytkownika urządzenia w Punktach Dystrybucyjnych PREMID,
Punktach Kontaktowych (po okazaniu urządzenia) lub w dziale samoobsługowym na stronie internetowej;

–

przedpłaty można dokonać gotówką, akceptowaną kartą płatniczą lub paliwową;

–

niewykorzystana przedpłata zostanie zwrócona w taki sam sposób w jaki została uiszczona podczas nabywania
urządzenia.

–

na podstawie umowy z operatorem elektronicznego systemu poboru opłat podstawę rozliczenia stanowi faktura lub
karta paliwowa (przelew bankowy, karta paliwowa).

Aplikacja komórkowa służy wyłącznie do celów informacyjnych:
–

jest dostępna w języku polskim;

–

jest dostępna na telefony z systemami Android, APP Store i Windows Phone;

–

daje możliwość sprawdzenia danych osobowych, danych ewidencyjnych pojazdu;

–

zawiera mapę produktów oraz kalkulator obliczeniowy opłat wprowadzonych odcinków autostrad.

Rabaty
Na terenie Czech przy płaceniu dużych kwot za przejazdy drogowe jest możliwe otrzymanie rabatu od 5% do 13%.
Jego wysokość zależy od wysokości kwoty, jaką kierowca zapłaci po zarejestrowaniu się w systemie na stronie
www.slevymyto.cz.
Stawki rabatowe dla każdego pojazdu za rok 2015 i kolejne lata ustala się w następujący sposób:

po osiągnięciu progu 75 000 CZK
za przejazd zostanie przyznana
zniżka w wysokości

po zapłaceniu kwoty 190 000
CZK można otrzymać zniżkę w
wysokości

5%

11%
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po wpłaceniu 110 000 CZK
przyznaje się zniżkę w wysokości

8%

jeżeli zostanie zrealizowana
opłata za przejazd w wysokości
300 000 CZK, obowiązuje
zniżka w wysokości

13%
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OPŁATY DROGOWE NA SŁOWACJI

Opłaty drogowe
na Słowacji
System poboru opłat za korzystanie z płatnych autostrad czy dróg krajowych na Słowacji wprowadzono 1 stycznia 2010 roku. Obejmuje on:

660 km

3640 km

dróg wojewódzkich

autostrad

3630 km

9840 km

dróg krajowych

dróg powiatowych

źródło: https://www.emyto.sk/pl/etoll/etc-system

O opłatach drogowych
Na terenie Słowacji korzystanie z autostrad i dróg
krajowych wymaga uiszczania opłat. W przypadku
samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony konieczne
jest wykupienie elektronicznej winiety (10-dniowej,
miesięcznej lub rocznej). Pojazdy, których masa
całkowita przekracza 3,5 tony, podlegają rozliczeniu
przez elektroniczny system „MYTO”. Jego operatorem
jest Sky Toll.

System poboru opłat opiera się na urządzeniach
wyposażonych w technologie satelitarne GPS, które
nieustannie monitorują poruszający się pojazd. Operator
Sky Tool wykorzystuje 3 modele jednostek pokładowych:
OBU 1374, Billien OBU5010 i Sitraffic Sensus Unit.
Jednostkę będzie można odebrać po zawarciu umowy
w punkcie obsługi klienta lub za pośrednictwem kuriera
(opcja płatna).

Stawka za każdy przejechany kilometr jest uzależniona
od liczby osi pojazdu, masy pojazdu, klasy emisji
jego spalin i rodzaju drogi, po jakiej się on porusza.
Klasyfikacja pojazdów według emisji spalin szkodliwych:

A
B
C

Jak się zarejestrować?
Wniosek o rejestrację w systemie opłat można zgłosić
osobiście w punktach kontaktowych, dystrybucyjnych, jak
również za pośrednictwem przedstawicieli handlowych
użytkownika systemu, wystawców kart paliwowych (w
tym Shell) i przez portal www.emyto.sk.

Euro 0 - Euro 2
Euro 3, Euro 4
Euro 5, Euro 6, Euro EEV

Jak płacić za przejazdy?
Istnieją dwa sposoby zapłaty za przejazdy płatnymi
odcinkami dróg na Słowacji. Pierwszy z nich to
przedpłata, drugi – odroczona płatność.

Klasyfikacja odbywa się także według określonych
odcinków:
■
■
■
■
■

autostrad i dróg ekspresowych;
dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg
ekspresowych;
dróg krajowych, które nie są równoległe do
autostrad i dróg ekspresowych;
pozostałych dróg krajowych;
dróg wojewódzkich i powiatowych.
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Przedpłata:
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OPŁATY DROGOWE NA SŁOWACJI

–

gotówką w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym;

–

kartą bankową w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym;

–

kartą paliwową akceptowaną przez administratora poboru opłat w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym.

Odroczona płatność:

Minimalna przedpłata w gotówce wynosi 50 euro, natomiast dla pozostałych płatności jest to 12 euro.

–

przelew bankowy bezpośrednio na rachunek administratora poboru opłaty drogowej;

–

płatność za pośrednictwem wystawcy kart paliwowych;

–

opłata w punktach kontaktowych przy użyciu karty bankowej lub paliwowej i gotówki.

Urządzenia samoobsługowe umieszczone głównie przy przejściach granicznych i wjeździe do Słowacji także
dają możliwość doładowania jednostki pokładowej. Inne opcje urządzeń samoobsługowych to:
–

odblokowanie jednostki pokładowej;

–

sprawdzenie pozostałych środków do wykorzystania;

–

wykaz przejechanych odcinków;

–

historia płatności;

–

nowości.

Rabaty
Na terenie Słowacji możliwe są rabaty na opłaty
drogowe w wysokości od 3% do 11%. Ich wysokość
jest uzależniona od przejechanego dystansu w roku
kalendarzowym, licząc od 1 stycznia do 31 grudnia
oraz od masy całkowitej pojazdu. Do przejechanych
kilometrów nie zalicza się nieodpłatnych odcinków dróg.
Dystans przejechany w km na płatnych odcinkach dróg:
powyżej

5 000•

pojazdy ciężarowe do 12 t – 3% rabatu,
pojazdy ciężarowe powyżej 12 t – 0% rabatu;

•

powyżej 10 000 km – pojazdy ciężarowe do
12 t – 5% rabatu, pojazdy ciężarowe powyżej
12 t – 3% rabatu;

•

powyżej 20 000 km – pojazdy ciężarowe do
12 t – 7% rabatu, pojazdy ciężarowe powyżej
12 t – 5% rabatu;

•

powyżej 30 000 km – pojazdy ciężarowe do
12 t – 9% rabatu, pojazdy ciężarowe powyżej
12 t – 7% rabatu;

•

powyżej 50 000 km – pojazdy ciężarowe do
12 t – 11% rabatu, pojazdy ciężarowe powyżej
12 t – 9% rabatu.

km

10 000
km

20 000
km

30 000
km

50 000
km
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Opłaty drogowe
na Węgrzech
Bilet relacyjny stanowi alternatywę dla OBU i jest
obowiązkowy na wyznaczonych odcinkach drogi dla
pojazdów o masie własnej przekraczającej 3,5 tony.
Korzystanie z niego nie wymaga rejestracji, a jego
nabycie jest możliwe maksymalnie na 30 dni przed
przejazdem.

System opłat drogowych HU-GO zaprezentowano na
Węgrzech 1 lipca 2013 roku. Korzystanie z urządzeń
służących do mierzenia przebytego dystansu nie jest
obowiązkowe, ponieważ alternatywę stanowią bilety
relacyjne.
Płatne odcinki to ogółem 6513 km podzielonych na
2015 segmentów, które obejmują:

Jak się zarejestrować?
Bilety relacyjne nie wymagają rejestracji, ale urządzenia
OBU – tak. Te ostatnie można zarejestrować podczas
ich zakupu w punktach obsługi klienta, w kioskach do
poboru opłat znajdujących się w punktach sprzedaży
oraz drogą internetową pod adresem www.hu-go.hu.
Przebieg rejestracji internetowej:

AUTOSTRADY

DROGI EKSPRESOWE

■
■

DROGI KRAJOWE

■
■
■

O opłatach drogowych
Na Węgrzech, niezależnie od masy pojazdu,
wszyscy użytkownicy wyznaczonych odcinków dróg
są zobowiązani do uiszczania opłat. Użytkownicy
samochodów o masie własnej do 3,5 tony muszą
kupować winiety (tygodniowe, miesięczne, roczne).
Pojazdy o masie własnej przekraczającej 3,5 tony
korzystają z dwóch rozwiązań. Pierwszym jest system
opłat elektronicznych OBU (On Board Unit), a drugim
bilety relacyjne. Stawka za każdy przejechany kilometr
jest uzależniona od kategorii pojazdu (J2, J3, J4), klasy
emisji spalin samochodu (Euro 3, 4, 5), kategorii drogi,
po jakiej porusza się pojazd oraz od dystansu.

A
B

J2, J3, J4
Euro 3, Euro 4, Euro 5

Dla użytkowników pojazdów o masie przekraczającej
3,5 tony:
Urządzenie OBU nie jest obowiązkowe w przypadku
użycia biletów relacyjnych. Po dokonaniu wyboru opcji
płatności elektronicznych urządzenie można zamówić u
dostawcy na stronie www.obu1.pl lub za pośrednictwem
Shell (Sky Guard) – instalacja odbędzie się na terenie
Polski.
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wybieramy język i uzupełniamy dane firmy;
uzupełniamy dane pojazdu (emisja spalin,
kategoria);
wpisujemy dane osoby do kontaktu;
wybieramy pojazdy należące do użytkownika;
po rejestracji urządzenia dokonujemy przedpłaty.
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Jak płacić za przejazdy?
Płatność przy korzystaniu z OBU odbywa się w formie przedpłaty przed rozpoczęciem kursu wyłącznie w walucie
węgierskiej HUF (forintach węgierskich). Można dokonać jej za pomocą karty paliwowej (Shell) lub na stronie portalu
pod adresem www.hu-go.hu
Przelewem Bankowym

Kartą Kredytową

Zakupu biletu relacyjnego można dokonać na stacji paliw lub w miejscach do tego przeznaczonych (w specjalnych
kioskach). Przy transakcji należy podać dane personalne i dokładną trasę przejazdu (nie ma możliwości jej zmiany).
Za bilety można zapłacić gotówką, karta paliwową lub kartą płatniczą.

Jak wygodnie płacić
za przejazd?
administratorowi dróg w danym państwie.

Mając na uwadze szeroki zakres obowiązków
opiekunów floty, doradzamy, aby rozliczanie płatności
za wyznaczone odcinki dróg odbywało się przy użyciu
urządzenia rejestrującego przebytą trasę. Jest to istotne
szczególnie wtedy, kiedy mówimy o biletach relacyjnych
stosowanych na Węgrzech. Przy prawidłowych
ustawieniach urządzenia pokładowego możemy
przebyć dowolną drogę i stale uzupełniać środki w
punktach do tej czynności wyznaczonych.

Bardzo istotne różnice występują przy metodach
płatności na Węgrzech. Istnieją dwie opcje, czyli
nieobowiązkowy elektroniczny system poboru opłat HUGO i obowiązkowy bilet relacyjny, bez zastosowania
pierwszego rozwiązania.
Mandaty i grzywny płacone za nieprawidłowe
ustawienie urządzenia rejestrującego, nieuprawniony
przejazd czy nieuregulowanie umowy abonamentowej
wynoszą nawet kilkaset tys. złotych. Korzystanie
z elektronicznego systemu rozliczeniowego oraz
programów partnerskich znacząco ułatwia rozliczanie
faktur dzięki skoncentrowaniu należności w jednym
panelu administracyjnym.

Szeroki wachlarz sposobów płatności w formie
przedpłat y lub umow y abonamentowej w Czechach i
Słowacji powoduje, że mamy wiele opcji regulowania
należności za użytkowanie płatnych odcinków dróg.
Nie wolno zapominać, że stacje paliwowe Shell oferują
ShellCard, która zdecydowanie ułatwia zamówienie
urządzenia pokładowego i przekazanie należnej kwoty
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Bądź gotowy na wprowadzenie systemu EETS
do Czech, Węgier i Słowacji.
Dzięki systemowi EETS rozliczanie opłat
drogowych na trasach europejskich jest
niezwykle proste!

Z Shell - jako partnerem w zakresie pobierania opłat,
korzystasz z ponad 30-letniego doświadczenia w branży
opłat drogowych.
Dzięki EETS z Shell zyskujesz:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej po prostu:

Mniej administracji – wszystkie koszty
zbierzemy na jednej okresowej fakturze

Zadzwoń pod numer:

Więcej płynności – opłaty drogowe będą
uiszczone przez nas, a płatność będzie
odroczona do czasu wystawienia faktury!

800 080 015

Zostaw swój kontakt przez niniejszy formularz
Zobacz naszą stronę o EETS

Oszczędność czasu – rejestrację i zamówienie
urządzenia zrobimy za Ciebie!

Odkryj Telepass SAT
Obecny już w 7 krajach, a kolejne, w tym Czechy,
Słowacja i Węgry będą sukcesywnie dodawane
do programu.

Norwegia**

Szwecja**

Już dostępny

Dania**

Oczekiwany w 2020
Oczekiwany w 2021

* W tym Liefkenshoektunnel
Polska***

** Norwegia (System AutoPass) Szwecja / Dania
(Oresund-Bridge, Storebaelt-Bridge)

Niemcy
Belgia*

*** Polska: A4 między Krakowem a Katowicami jest już
dostępna. Pełne krajowe pokrycie opłat za przejazd
oczekiwane w 2021 r.

Czechy
Słowacja

Francja

Austria
Szwajcaria

Węgry

Słowenia

Włochy

Bułgaria

Portugalia

Hiszpania
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Zakończenie
Czechy, Słowacja i Węgry to kraje, które stosują podobne rozwiązania dotyczące poboru należności za użytkowanie
płatnych odcinków dróg. O naliczaniu opłat decyduje liczba osi pojazdu, jego masa własna czy emitowane spaliny
według klas podanych w dyrektywach unijnych. Występują jednak istotne różnice, które powinien mieć na uwadze
każdy opiekun floty, szczególnie w przypadku Węgier. W Czechach oraz Słowacji istnieje polityka rabatowa, która
może obniżyć koszty przejazdu, natomiast Węgry nie oferują ulg związanych z płatnymi przejazdami. Tam za bilety
relacyjne można zapłacić tylko w forintach węgierskich, a przedpłata na konto celem użycia urządzenia OBU również
musi zostać dokonana w forintach węgierskich. Elektroniczny system opłat jest obowiązkowy w Czechach i w Słowacji,
natomiast na Węgrzech jest to jedno z dwóch rozwiązań – drugim jest wspominany bilet relacyjny.
W kilku przypadkach warto zwrócić uwagę na różnice dzielące wyżej wymienione kraje. Błędy popełnione podczas
planowania przejazdu samochodów mogą być bardzo kosztowne. Utrata rabatów to jedno, ale mandaty lub rozprawy
sądowe i kary grzywny to drugie.
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Informacje opracowane na dzień 07.01.2020. Aktualne
informacje na temat opłat drogowych obowiązujących
w różnych krajach Europy publikowane są w serwisie:
www.euroShell.pl

