Opłaty drogowe w Belgii

W Belgii korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu jest płatne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t. Wysokość opłaty uzależniona jest od wagi pojazdu, klasy emisji spalin oraz typu drogi. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t muszą być wyposażone w jednostkę pokładową. System naliczania opłat oparty
jest na technologii lokalizacji GPS (brak bramek typowych dla innych państw).

Sposób zapłaty
Jedyną dopuszczalną formą płatności jest jednostka pokładowa. Możliwy jest wybór pomiędzy dwoma urządzeniami:
InterRoute Plus oraz Satellic.

Axxess (Interroute plus):
OBU:

nnTryb postpay (płatność odroczona):

nn Płatność

w trybie postpay (płatność odroczona).

Belgią urządzenie działa również na terenie Francji, Hiszpanii oraz
Portugalii.

nn

Kwota opłaty drogowej zostanie rozliczona za pośrednictwem karty euroShell automatycznie po przebyciu trasy.

nn

Nie ma potrzeby pilnowania salda konta.

nn Poza

nn Jednorazowa

opłata za wydanie urządzenia wynosi 10 EUR. Opłata miesięczna uzależniona jest od ilości używanych urządzeń i wynosi max 3,50
EUR/miesiąc. Jednostka pokładowa wysyłana jest do klienta przesyłką kurierską.

nn Kwota

Shell.

opłaty drogowej zostanie rozliczona za pośrednictwem karty euro-

nn Opłata

zostanie naliczona na koncie karty euroShell automatycznie po przebyciu trasy.

nn Szczegółowe

zestawienie transakcji dostępne jest za pośrednictwem portalu operatora.

nnTryb prepay (przedpłata):
nn

OBU można doładować kartą euroShell zarówno w Samoobsługowych
Punktach Dystrybucji jak również za pośrednictwem portalu operatora.

nn

Opłata za przejazd pomniejsza aktualne saldo konta.

nn

Urządzenie komunikuje niski stan salda.

nnPortal operatora dla użytkowników

(https://rup.satellic.be/rup/home?wicket-crypt=OLgXSB68Bxo)
nn

Pozwala na przepięcie urządzenia na inny pojazd.

nn

Zmianę sposobu płatności.

nn

Doładowanie konta.

nn OBU

nn

Zamówienie OBU.

nn

Pobranie faktury.

nn Zamawianie

nn

Blokadę urządzenia.

nn Istnieje

możliwość zmiany nr rej. oraz innych parametrów zapisanych na
jednostce pokładowej.
połączone jest z kartą wirtualną co zabezpiecza podróż - w przypadku
kradzieży/utraty/blokady karty paliwowej OBU nadal działa.
i wszelkie zmiany parametrów urządzenia wykonywane są
przez Shell na wniosek klienta.

Satellic:

nn Dopuszczalne
nn Urządzenie

są dwa tryby płatności: przedpłata oraz płatność odroczona.

działa wyłącznie na terenie Belgii.

nn Kaucja

za wydanie urządzenia wynosi 135 EUR.

nn Istnieje

możliwość zmiany danych pojazdu zapisanych na urządzeniu.

nn OBU

można zamówić za pośrednictwem portalu online operatora lub pobrać w Samoobsługowych Punktach Dystrybucji bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

nn Na

jednym koncie klienta można posiadać urządzenia w obu trybach płatności.

nn Zwrotu

urządzenia można dokonać bezpośrednio w Samoobsługowych
Punktach Dystrybucji lub przesyłką kurierską po uprzedniej dezaktywacji
urządzenia za pośrednictwem portalu operatora.

nn Zamawianie

i wszelkie zmiany parametrów urządzenia wykonywane są samodzielnie przez klienta za pośrednictwem portalu operatora.

nn OBU

jest połączone z kartą euroShell.

Więcej informacji
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.satellic.be/en-UK
lub za pośrednictwem naszej skrzynki mailowej uslugieuroshellcard@shell.com.

