SK
Keď sa rozhodnete na
ceste:

Keď plánujete vopred:

Registrácia prostredníctvom
terminálu na výber mýtneho

Manuálna registrácia cez internet

MOŽNOSTI
REGISTRÁCIE

Na niektorom z približne 3 500 terminálov na platbu mýta v
tuzemsku a v zahraničí - na malých odpočívadlách, čerpacích
staniciach, veľkých odpočívadlách a hraničných prechodoch
- sa môžu manuálne prihlásiť užívatelia registrovaní u
spoločnosti Toll Collect ako aj neregistrovaní užívatelia:

▪ Pred začiatkom jazdy vložia všetky dôležité údaje o vozidle,
termín začiatku jazdy, ako aj východisko a cieľ jazdy do terminálu. Systém automaticky vypočíta najkratšiu trasu v
rámci siete ciest, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby
mýta. Zadaním prejazdových bodov, tzv. „via“ – bodov, je
možné zvoliť alternatívnu trasu.

▪ Neregistrovaní užívatelia si môžu vybrať z 3 spôsobov platby
- platba v hotovosti, tankovacou kartou alebo kreditnou kartou.

▪ Registrovaní užívatelia môžu okem toho platiť pomocou kar-

Sme pre Vás k dispozícii
MÝTNE PRE NÁKLADNÉ

Chcete zaregistrovať Váš podnik a Vaše vozidlo(á)? Alebo
hľadáte servisného partnera vo Vašej blízkosti? Zatelefonujte
nám alebo nás navštívte na internete. Radi Vám pomôžeme!

VOZIDLÁ V NEMECKU

a zadá plánovanú trasu, ako aj začiatok jazdy. Aj nezaregistrované vozidlá je možné prihlásiť cez internet, a to vložením údajov o príslušnom vozidle.
hlásenú trasu. Číslo registrácie tohto dokladu musí mať
vodič počas jazdy pri sebe, keďže toto číslo zjednoduchšuje kontrolu a je tiež potrebné v prípade čiastkových stornovaní na termináli na výber mýta.

▪ Vyúčtovanie mýtneho pre všetky registrované trasy sa
Telefón
od pondelka do piatka 7:00 – 19:00
v Nemecku:
zo zahraničia:

0800 222 26 28*
008000 222 26 28*

Fax:

+49 180 1 222 628**

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de

* zadarmo, hovory z mobilných sieti sa odlišujú
** v Nemecku: Cena z pevnej linky 3,9 ct/min;
ceny z mobilných sietí max. 42 ct/min

koná raz mesačne a to spôsobom zadaným pri registrácii.
Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 001, V 4.1, SK - Stav 10/2014

mať vodič počas jazdy pi sebe.

▪ Tam zvolí už registrované a v zozname uvedné vozidlo

▪ Elektronický doklad o registrácii potvrdí registrovanú/pri-

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

ty vozidla a zadaním identifikačného čísla vozového parku.

▪ Po zaplatení terminál vydá doklad o registrácii, ktorý musí

Registrácia cez internet môže prebehnúť už tri dni vopred.
To poskytuje istotu plánovania a šetrí vodičovi počas jazdy
drahocenný čas. Predpokladom registrácie cez internet je
predchádzajúca registrácia podiku/spoločnosti u Toll Collect.
Registrovaný užívateľ sa može potom pohodlne prihlásiť cez
internetovú stránku: www.toll-collect.de

Z poverenia

www.toll-collect.de

Keď chcte byť úplné
nezávislí:
Automatická registrácia pomocou
palubného prístroja vo vozidle (OBU)
Automatická registrácia pomocou palubného prístroja (OnBoard Unit, OBU) je najjednoduchší a najpohodlnejší spôsob
platenia mýtneho. Pred jazdou sa do palubného prístroja
zadajú niektoré údaje, ako počet náprav, povolená celková
hmotnosť a v prípade potreby aj nákladové stredisko. Všetko
ostatné funguje automaticky:

▪ Prístroj zaznamenáva pomocou satelitných signálov GPS
prejdené úseky trás podliehajúce mýtnemu.

▪ Tieto údaje sa pomocou mobilnej rádiovej siete vysielajú
do výpočtového strediska Toll Collect.

▪ Zúčtovanie prebieha vo výpočtovom stredisku a raz za mesiac sa uhradí spôsobom zvoleným pri registrácii.
Pre montáž palubného prístroja je potrebná registrácia dopravného podniku/spoločnosti a jeho vozidiel u Toll Collect.
Po úspešnej registrácii vozidla dostane firma písomné
potvrdenie. Termín montáže palubného prístroja dohodne
dopravný podnik s dielňou autorizovaného servisného partnera poďľa svojho výberu.

Všetky výhody v kocke
▪ Vďaka palubnému prístroju OBU odpadnú všetky medzizastávky na benzínových čerpadlách a odpočívadlách, potrebné na registráciu a stornovanie jednotlivých trás. To
šetrí čas a tým i peniaze.

▪ Všetky prejdené trasy sú zaznamenané automaticky. Vodič

Jednoduchá cesta k palubnému prístroju
Registrácia spoločnosti a vozidiel u Toll Collect
Písomné potvrdenie o registrácii vozidla

je stále nezávislý a flexibilný -aj pri zmenách trasy.

▪ Na začiatku jazdy sa palubný prístroj zapne automaticky.
Len v prípade, že sa zmení počet ôs a celková hmotnosť
oproti predchadzajúcej jazde, musí vodič tieto údaje zadať
nanovo. Jednoduchšie to naozaj nejde.

▪ Raz mesačne dostane dopravný podnik automaticky zoznam všetkých prejdených trás podliehajúcich mýtnemu
poštou, alebo e-mailom- na želanie aj roztriedený podľa
dátumu a údajov o každom jednotlivom vozidle.

▪ Palubný prístroj sa poskytuje zadarmo. Odbornú montáž
do nákladných vozidiel poskytujú špeciálni certifikovaní
servisní partneri spoločnosti Toll Colect v mnohých európskych krajinách. Cenu montáže dohodnú servisný partner
a dopravný podnik priamo medzi sebou. Na ušetrenie času
a prianie zákazníka môžu vybaviť výrobcovia nákladných
vozidiel vozidlá potrebným káblovým zariadením už priamo vo výrobe.

Dôležité upozornenie
Berte prosím do úvahy, že palubný prístroj (OBU)
je majetkom spoločnosti Toll Collect GmbH (porov. Č. 31.3 všeobecných obchodných podmienok
spoločnosti Tol Collect GmbH). V prípade, že sa
palubný prístroj prestane používať, napríklad
pri predaji alebo odovzdaní nákladného vozidlá,
musí byť tento demontovaný servisným partnerom certifikovaným spoločnosťou Toll Collect.

Dohodnutie termínu u servisného partnera
Zabudovanie palubného prístroja u servisného partnera

