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Priimti sprendimą
kelionės metu:

Planuoti iš anksto

Registracija rinkliavos
punkto terminale

Registracija rankiniu būdu
internete

REGISTRACIJOS
BŪDAI

Bet kuriame iš šalyje ir užsienyje poilsiavietėse, degalinėse,
sunkvežimių stovėjimo aikštelėse ir valstybinių sienų kirtimo
postuose esančių 3 500 kelių naudotojo mokesčio terminalų
gali prisijungti tiek „Toll Collect“ registruoti, tiek neregistruoti
naudotojai:
duomenys, kelionės pradžios laikas bei starto ir paskirties
vieta. Sistema automatiškai apskaičiuoja trumpiausią atstumą kelių tinkle, kuriame taikomas kelių naudojimo mokestis. Įvedus vadinamuosius „Via taškus“ galima pasirinkti alternatyvų maršrutą.

▪ Neregistruotas naudotojas gali pasirinkti mokėjimo būdą:
mokėti degalinės kortele ar kreditine kortele.

▪ Registruoti vartotojai be to dar gali sumokėti automobilio
kortele ir įvesdami automobilių parko PIN naudodami disponuojamą atsiskaitymo priemonę.

▪ Sumokėjus išduodamas registraciją patvirtinantis dokumentas, kurį būtina turėti su savimi visos kelionės metu.

Su mumis galite susisiekti
KELIŲ NAUDOJIMO

Pageidaujate užregistruoti savo įmonę ir savo automobilį
(automobilius)? O gal ieškote netoli esančio serviso
partnerio? Paskambinkite arba aplankykite mus internete.
Mielai Jums padėsime!

MOKESTIS VOKIETIJOJE

▪ Tereiks nurodyti jau registruotą ir sąraše nurodytą bei planuojamą maršrutą, taip pat kelionės pradžios laiką. Užregistruoti internete galima ir neregistruotus automobilius.
Tuo tikslu nurodykite atitinkamo automobilio duomenis.

▪ Elektroninis registracijos dokumentas patvirtina nurodytą
maršrutą. Šio dokumento registracijos numerį būtina turėti visos kelionės metu, kadangi jis palengvina patikrą kontrolės metu ir yra būtinas dalinio anuliavimo mokesčio rinkliavos terminale atveju.

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Vokietija

▪ Mokesčio sumokėjimas už naudotus kelių ruožus vykdo-

Telefonas
Nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 7.00 iki 19.00 val.
Vokietijoje:
Užsienyje:

0800 222 26 28*
008000 222 26 28*

Faksas:

+49 180 1 222 628**

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de
* nemokami, mobilioji ryšio kainos gali skirtis
** Vokietijoje: Kaina, skambinant iš fiksuoto ryšio telefono, 3,9 ct už minutę;
skambinant iš mobiliojo ryšio telefono - maksimaliai 42 ct už minutę

mas kartą per mėnesį naudojant registracijos metu nurodytą atsiskaitymo priemonę.
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▪ Prieš kelionės pradžią nurodomi visi esminiai automobilio

Užsiregistruoti internetu anksčiausiai galima prieš tris
dienas. Tuo būdu atsiranda galimybė saugiai planuoti ir
taupyti brangų vairuotojo laiką prieš kelionę. Būtina sąlyga
norint registruotis internete yra išankstinė įmonės registracija
Toll Collect sistemoje. Registruotas vartotojas vėliau patogiai
gali užsiregistruoti adresu www.toll-collect.de:

Įgaliota

www.toll-collect.de

Absoliutus
lankstumas:
Automatinė registracija per OBU
Automatinė registracija per automobilio prietaisą (On-Board
Unit, OBU) yra paprasčiausias ir patogiausias būdas sumokėti kelių mokestį. Prieš kelionės pradžią į OBU įrašomi tam
tikri duomenys: ašių skaičius, bendras leistinas svoris ir, jei
reikia, išlaidų centas. Visa kita vyksta automatiškai:

▪ Padedamas GPS satelito signalo, prietaisas fiksuoja apmokestinamais keliais nuvažiuotas atkarpas.

▪ Mobiliuoju ryšiu duomenys siunčiami į Toll Collect skaičiavimo centrą.

▪ Skaičiavimo centre atliekami paskaičiavimai, mokesčius
galima sumokėti registracijos metu nurodyta atsiskaitymo
priemone.
Norint sumontuoti OBU, Toll Collect sistemoje reikia užregistruoti įmonę ir jos turimus automobilius. Po sėkmingos transporto priemonės registracijos įmonė gauna raštišką patvirtinimą. Susitikimo laiką dėl OBU sumontavimo automobilyje
transporto įmonė suderina su pasirinktomis autorizuotomis
serviso partnerio dirbtuvėmis.

Visi privalumai iš karto
▪ OBU dėka nereikia papildomai sustoti degalinėse ir poilsio
aikštelėse, norint užregistruoti važiavimą atskiruose ruožuose arba anuliuoti registraciją. Tai taupo brangų laiką ir
pinigus.

▪ Visi nuvažiuojami atstumai fiksuojami automatiškai. Vairuotojui paliekama veiksmų laisvė ir nepriklausomybė netgi tuomet, jei jis nusprendžia pakeisti maršrutą.

▪ Pradėjus važiuoti, OBU įsijungia automatiškai. Naujai duomenis įvesti į prietaisą reikia tik tuomet, jei, palyginus su
paskutine kelione, pasikeitė automobilio ašių skaičius ir
bendras leistinas svoris. Paprasčiau nebūna!

▪ Vieną kartą per mėnesį transporto įmonė automatiškai
gauna išklotinę apie nuvažiuotus atstumus visais apmokestinamais keliais; ji atsiunčiama paštu arba elektroniniu
paštu, jei pageidaujate, duomenis papildomai išsklaidant
pagal automobilius ir kelionės datą.

▪ OBU galima naudotis nemokamai. Tinkamu OBU prietaisų
sumontavimu sunkvežimiuose pasirūpina daugelyje Europos šalių veikiantys Toll Collect sertifikuoti serviso partneriai. Dėl montavimo darbų kainos reikia tartis tiesiog su
serviso partneriu. Klientui pageidaujant, sunkvežimių gamintojai dar gamykloje automobiliuose įrengia reikalingus
laidus. Tai sutaupo brangų laiką!

Svarbi nuoroda
Prašome atkreipti dėmesį, kad automobilio prietaisas (OBU) yra Toll Collect GmbH nuosavybė (žr.
Toll Collect GmbH Bendrųjų verslo sąlygų p. 31.3).
Jeigu Jums OBU nebereikia, pvz., pardavus arba
perdavus sunkvežimį, OBU turi išmontuoti Toll
Collect sertifikuotas serviso partneris. Priešingu
atveju gali būti pateikti žalos kompensavimo
reikalavimai.

Paprastas kelias OBU link
Registruokite įmonę ir automobilį(-ius) Toll Collect sistemoje
Raštiškas transporto priemonės registracijos patvirtinimas
Susitikite su serviso partneriu
Paprašykite serviso partnerį sumontuoti automobilio
prietaisą OBU

