Opłaty drogowe na Węgrzech

Obowiązek uiszczenia opłat na Węgrzech dotyczy autostrad, dróg szybkiego ruchu i niektórych odcinków dróg krajowych.
Użytkownicy wszystkich pojazdów, niezależnie od masy są zobowiązani do uiszczania opłat. Samochody osobowe o masie do
3,5 tony oraz autobusy objęte są obowiązkiem wykupu winiety. Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony korzystają z OBU (On Board
Unit) lub biletów relacyjnych.

Winiety - pojazdy o masie do 3,5 tony
nn Obowiązek

korzystania z winiet dotyczy pojazdów i zestawu pojazdów o masie do 3,5 tony (kategoria D1, D2) oraz autobusów (kategoria B2).

nn Opcje:

winiety tygodniowe, miesięczne i roczne.
pomiędzy 3 000 a 200 000 forintów węgierskich (około 10 euro 670 euro).

nn Ceny:

Urządzenie (OBU) - On-Board Unit- pojazdy o masie powyżej 3,5 tony
nn Korzystanie

z OBU nie jest obowiązkowe. W celu korzystania z OBU należy
założyć i doładować konto w systemie prowadzonym przez węgierskie władze
www.hu-go.hu.
nn OBU dostępne są na wybranych stacjach Shell. Użytkownik OBU przekazuje węgierskim władzom dane pojazdu, niezbędne do obliczenia wysokości
opłat.
nn Umowę o korzystanie z OBU zawiera się z dostawcą OBU.
nn Możliwe jest wyposażenie pojazdu w urządzenie z wyprzedzeniem. Instalacja
odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem firmy Webeye.
http://pl.webeye.eu/ Tel: +36-1-633-3535 lub +36-20-285-8202

Ceny i sposób zapłaty
nn Wysokość

opłat drogowych dla pojazdów powyżej 3,5 tony uzależniona jest
od typu drogi, z której korzysta pojazd (autostrada, droga szybkiego ruchu
oraz droga krajowa), od kategorii pojazdu oraz normy klasy emisji spalin.
nn Płatności rozliczane są w forintach węgierskich.
nn Płatności można uiścić na wybranych stacjach Shell za pomocą karty
euroShell oraz w punktach partnerskich.

Rejestracja

Możliwe są dwa sposoby rejestracji:
nn Rejestracja
nn Rejestracja

posiadanego OBU: w internecie lub punkcie obsługi klienta.
podczas nabycia nowego OBU: w internecie lub punkcie obsługi
klienta, jak również w kioskach do poboru opłat, znajdujących się w punktach sprzedaży.

Bilet relacyjny
nn Bilet

relacyjny stanowi alternatywę dla OBU i jest niezbędny dla wszelkich
pojazdów o masie powyżej 3,5 tony na określonych autostradach, drogach
szybkiego ruchu oraz drogach krajowych.
nn Korzystanie z biletu relacyjnego nie wymaga rejestracji.
nn Nabycie biletu możliwe jest maksymalnie 30 dni przez dniem przejazdu.
nn Dla zarejestrowanych klientów możliwy jest zwrot biletu relacyjnego do godziny 24.00 na dzień przed rozpoczęciem planowanego czasu ważności biletu.
nn Nabycie biletu relacyjnego możliwe jest za pośrednictwem portalu klienta
HU-GO pod adresem www.hu-go.hu.

Ceny i sposób zapłaty
nn Wysokość

opłat drogowych dla pojazdów powyżej 3,5 tony jest uzależniona od typu drogi, z której korzysta pojazd (autostrada, droga dla pojazdów
samochodowych oraz droga krajowa), od kategorii pojazdu oraz stopnia
wpływu pojazdu na środowisko.
nn Płatności rozliczane są w forintach węgierskich.
nn Płatności można uiścić na wybranych stacjach Shell za pomocą karty
euroShell oraz w punktach partnerskich.

Więcej informacji
Zalecamy zapoznać się z informacją podaną na stronie www.euroshell.pl lub www.hu-go.hu
Infolinia systemu poboru opłat drogowych HU-GO: +36 36 587 500

