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Pentru decizia pe
drum:

Pentru planificarea în
prealabil:

Rezervarea la terminalul
oficiilor de taxare rutieră

Rezervarea manuală pe internet

MODALITĂŢILE DE
REZERVARE

La cele aproximativ 3 500 de terminale de oficii de taxare
rutieră din ţară şi din afara acesteia - în zone de servicii,
benzinării, gări rutiere şi puncte de trecere a frontierei - atât
utilizatorii înregistraţi la Toll Collect, cât şi cei neînregistraţi,
pot efectua manual înregistrarea:
levante ale autovehiculului, data pornirii, precum şi localitatea de plecare şi destinaţia. Sistemul calculează automat
cea mai scurtă distanţă în cadrul reţelei de drumuri supuse
taxei rutiere. Prin introducerea punctelor via se poate selecta o prezentare alternativă a traseului.

▪ Ca metodă de plată, utilizatorii neînregistraţi pot alege între
plata în numerar, card de alimentare sau carte de credit.

▪ Utilizatorii înregistraţi pot plăti şi cu cardul autovehiculului
şi prin introducerea PIN-ului flotei prin instrumentul de plată introdus acolo.

▪ După plată, se emite dovada rezervării, care trebuie purtată
asupra dumneavoastră în timpul călătoriei.

Ne puteţi contacta
TAXĂ RUTIERĂ DE

Doriţi să vă înregistraţi compania şi vehiculul (ele)
dumneavoastră? Sau căutaţi un partener de service în
apropiere? Sunaţi-ne sau vizitaţi-ne pe internet. Vă ajutăm cu
plăcere!

CAMION ÎN GERMANIA

▪ În afară de precizarea vehiculului deja înregistrat şi listat,
are loc pur şi simplu introducerea rutei planificate şi a datei pornirii. Rezervarea prin internet este adecvată şi pentru vehiculele neînregistrate. Pentru aceasta se introduc
simplu datele pentru vehiculul corespunzător.

▪ Un tichet de rezervare electronică confirmă traseul rezer-

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

vat. Numărul de rezervare al acestei dovezi trebuie să se
poarte de şofer asupra sa în timpul călătoriei, deoarece în
momentul controalelor se simplifică verificarea şi în cazul
anulărilor parţiale este necesar la terminalul oficiilor de taxare rutieră.

Telefon
de luni până vineri între orele 7:00 şi 19:00
în cadrul Germaniei:
din străinătate:

0800 222 26 28*
008000 222 26 28 *

Fax:

+49 180 1 222 628**

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de
* gratuit, preţurile de telefonie mobilă pot diferi
** În Germania: Preţ reţea fixă 3,9 ct/min;
preţuri telefonie mobilă maxim 42 ct/min

▪ Facturarea taxei rutiere pentru toate traseele rezervate se
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▪ Înainte de începerea călătoriei se precizează toate datele re-

Rezervarea din Internet se poate realiza în aproximativ trei
zile în avans. Acest lucru aduce siguranţa planificării şi
economiseşte timp preţios al şoferului în timpul turului său.
Premisa pentru rezervarea pe internet este înregistrarea
anterioară a companiei la Toll Collect. Utilizatorul înregistrat
poate rezerva comod pe internet la www.toll-collect.de:

realizează o dată pe lună prin instrumentul de plată introdus în momentul înregistrării.

Ordonator:

www.toll-collect.de

Pentru flexibilitate
totală:
Rezervarea automată per OBU
Rezervarea automată cu un aparat de bord (On Board Unit,
OBU) este cea mai simplă şi mai confortabilă modalitate de
percepere a taxei rutiere. înainte de începerea călătoriei, vor
fi introduse câteva date în aparatul autovehiculului, cum ar fi
numărul axelor, greutatea totală admisă, precum şi un oficiu
de taxare. Toate celelalte funcţionează automat:

▪ Cu ajutorul semnalelor de satelit GPS, aparatul înregistrează porţiunile de traseu parcurse cu obligaţia de plată a taxei
rutiere.

▪ Datele se trimit prin radio mobil la centrul de calcul
Toll Collect.

▪ În centrul de calcul se emite factura, care se poate plăti o
dată pe lună cu instrumentul de plată introdus în momentul
înregistrării.
Pentru montarea unui aparat de bord OBU, este necesară o
înregistrare a companiei de transport şi a vehiculelor sale la
Toll Collect. După înregistrarea cu succes a autovehiculului,
compania primeşte o confirmare în scris. Termenul de montare
a aparatului de bord OBU se convine de compania de transport
cu un atelier autorizat al partenerului de service, la alegerea
acesteia.

Toate avantajele dintr-o privire
▪ Datorită aparatului de bord OBU se elimină staţionările la
benzinării sau restaurante pentru rezervarea şi anularea
unor trasee individuale. Astfel, se economisesc bani şi
timp.

▪ Toate rutele parcurse se înregistrează automat. Şoferul
este întotdeauna flexibil şi independent - chiar şi la modificările traseului.

▪ La începerea călătoriei, aparatul de bord OBU se cuplează
automat. Numai dacă numărul axelor şi greutatea totală se
modifică la călătoria anterioară, acestea trebuie introduse
de şofer din nou. Mai simplu de atât nu se poate.

▪ O dată pe lună, compania de transport primeşte desfăşurătorul tuturor traseelor de taxă rutieră parcurse, prin poştă sau e-mail – la cerere chiar şi detaliate individual cu
precizarea autovehiculului şi datei.

▪ Aparatul OBU este pus la dispoziţie gratuit. Montarea regulamentară a acestuia în camion este asigurată de parteneri de service autorizaţi de Toll Collect în multe ţări europene. Preţul pentru montare este convenit direct între utilizator şi partenerul de service. Pentru a economisi timp,
producătorii de camioane dotează vehiculele cu instalaţiile
de cablu necesare din fabrică.

Indicaţie importantă
Vă rugăm să aveţi în vedere că aparatul de
bord (OBU) este proprietatea Toll Collect GmbH
(compară Cifra 31.3 a CCG a Toll Collect GmbH).
Dacă aparatul de bord OBU nu mai este necesar,
de exemplu la vânzarea sau predarea camionului, acesta trebuie demontat de un partener de
service autorizat Toll Collect. În caz contrar, pot fi
invocate pretenţii de despăgubire materială.

Calea simplă spre OBU
Înregistrarea companiei şi vehiculului/vehiculelor la Toll Collect
Confirmare în scris a înregistrării autovehiculului
Stabilirea datei la un partener de service
Montarea aparatului de bord OBU la un partener de service

