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Yolda verilen karar için:

Önceden planlama için:

Otoyol ücret terminalinde
sisteme kayıt

İnternette sisteme manuel kayıt

SİSTEME KAYIT
TÜRLERİ

Toll Collect’te kayıtlı olan ve kayıtlı olmayan kullanıcılar,
ülke içinde ve ülke dışındaki yaklaşık 3.500 adet otoyol
ücret terminalinden birine – dinlenme tesislerine, yakıt
istasyonlarına, kamyon tesislerine ve sınır kapılarına –
manuel olarak kayıt yaptırabilirler:
ket zamanı ve de hareket yeri ile hedef yer girilir. Sistem,
ücret yükümlülüğü bulunan yol ağı içerisindeki en kısa mesafeyi otomatik olarak hesaplar. Üzerinden geçilecek noktalar girilerek alternatif bir güzergah seçilebilir.

▪ Kayıtlı olmayan kullanıcılar ödeme şekli olarak nakit, yakıt
kartı ve kredi kartı arasında tercihte bulunabilirler.

▪ Kayıtlı kullanıcılar bunun ötesinde araç kartıyla ve filo PIN
şifresini girerek, orada kayıtlı ödeme aracıyla da ödeme
yapabilir:

▪ Ödeme yapıldıktan sonra, yolculuk sırasında araçta bulundurulması zorunlu olan, bir sisteme kayıt belgesi verilir.

Bizimle irtibata geçin
ALMANYA’DA KAMYON

Şirketinizi ve aracınızı (araçlarınızı) kayıt ettirmek mi
istiyorsunuz? Yoksa yakınınızda bir servis partneri mi
arıyorsunuz? Bize telefon edin veya bizi internette ziyaret
edin. Size memnuniyetle yardımcı oluruz.
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Almanya

OTOYOL ÜCRETİ

▪ Daha önce kaydedilmiş ve listede görülen bir aracın belirtilmesinin yanısıra sadece planlanan güzergahın ve hareket zamanının girişi gerçekleşir. Kayıtlı olmayan araçlar
için de internet üzerinden sisteme kayıt uygundur. Bunun
için ilgili aracın verileri girilir.

▪ Elektronik bir sisteme kayıt belgesi kayıt yapılan yol kesi-

Telefon
Pazartesiden cumaya saat 7 ile 19 arası
Almanya dahilinde:
Yurt dışından:

0800 222 26 28 *
008000 222 26 28*

Fax:

+49 180 1 222 628**

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de
* ücretsiz, cep telefonu fiyatları farklı olabili
** Almanya dahilinde: Sabit şebeke ücreti 3,9 ct/dakika
Cep telefonu ücretleri azami 42 ct/dakika

mini onaylar. Bu belgenin kayıt numarası yolculuk sırasında araçta bulundurulmak zorundadır, çünkü denetim sırasında kontrolü kolaylaştırır ve otoyol ücret terminallerinde
kısmi iptallerin yapılması durumunda gereklidir.
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▪ Yolculuğa başlamadan önce önemli tüm araç verileri, hare-

İnternet üzerinden sisteme kayıt üç gün öncesine kadar
peşinen yapılabilir. Bu planlama emniyeti sağlar ve
sürücünün turu sırasında değerli zamanı tasarruf etmesini
sağlar. İnternette sisteme kaydın şartı şirketin daha önce Toll
Collect nezdinde kaydedilmesidir. Kayıtlı kullanıcı o zaman
internette www.toll-collect.de adresinde rahatça sisteme
kayıt yapabilir:

▪ Otoyol ücretinin faturalanması, kayıt sırasında belirlenen
ödeme aracıüzerinden kayıt yapılan tüm yol kesimleri için
ayda bir kez gerçekleştirilir.

Görevlendiren

www.toll-collect.de

Tam esneklik için:
Araç cihazı (OBU) aracılığıyla
sisteme otomatik kayıt
Bir araç cihazı (On-Board Unit, OBU) ile sisteme otomatik kayıt, otoyol ücretini ödemenin en kolay ve en konforlu şeklidir.
Yola çıkmadan önce, dingil adedi, cinsinden izinli toplam
ağırlık ve de gerektiği takdirde gider yeri gibi bazı veriler araç
cihazına (OBU) girilir. Bundan sonraki herşey otomatik olarak
gerçekleşir:

▪ Araç GPS uydu sinyalleri yardımıyla gidilen ücretli yol kesimlerini tespit eder.

▪ Veriler cep telefonu sistemiyle Toll Collect hesap merkezine gönderilir.

▪ Hesap merkezinde, ayda bir kez kayıt sırasında belirlenen
ödeme aracı ile ödenen fatura hazırlanır.
Bir OBU’nun takılması için nakliye şirketinin ve araçlarının
Toll Collect nezdinde kayıt edilmesi gereklidir. Aracın başarılı
şekilde kaydedilmesinden sonra şirketinize bir onay belgesi
gönderilir. OBU montaj tarihini nakliye şirketi, kendi seçeceği, yetkili bir servis partneri atelyesiyle kararlaştırır.

Tüm avantajlar bir bakışta
▪ OBU sayesinde, akaryakıt istasyonlarında ve servis alanlarında, tek tek yol kesimlerinin kaydının ve iptallerinin yapılması için gerekli olan ara duraklamalara ihtiyaç kalmaz.
Bu da değerli zaman ve böylece para tasarruf ettirir.

▪ Gidilen tüm yol kesimleri otomatik olarak tespit edilir. Sürücü daima, güzergah değişikliklerinde bile, esnek ve özgürdür.

▪ Yolculuk başlangıcında OBU otomatik olarak devreye girer.
Sadece, önceki yolculuğa nazaran, dingil adedi ve toplam
ağırlık değişirse, bunların sürücü tarafından yeniden girilmesi zorunludur. Daha kolayı olamaz.

▪ Nakliye şirketine ayda bir kez otomatikman gidilen tüm ücretli yol kesimlerinin bir listesi posta veya e-posta yoluyla
gönderilir – istenirse araca ve tarihe göre tek tek ayrılmış
olarak.

▪ OBU ücretsiz olarak kullanıma sunulur. Onun kamyona uzmanca montajını Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan ve
Toll Collect tarafından özel sertifika verilmiş servis partnerleri sağlar. Montaj ücretini kullanıcı doğrudan servis partneri ile kararlaştırır. Zaman tasarruf etmek için, kamyon
üreticileri müşterinin istemesi halinde araçları fabrikada
gerekli kablolar tesisatıyla önceden donatır.

Önemli uyarı
Araç cihazının (OBU’nun) Toll Collect GmbH şirketinin malı (Bkz. Toll Collect GmbH şirketinin Genel
Ticari Şartları Madde 31.3) olduğuna lütfen dikkat
ediniz. Örneğin kamyonun satılması veya geri
verilmesi durumunda, araç cihazına artık ihtiyaç
duyulmadığında, onun Toll Collect tarafından
sertifika verilmiş bir servis partneri tarafından
sökülmesi zorunludur. Aksi takdirde tazminat
talepleri gündeme gelebilir.

OBU’ya giden kolay yol
Şirketin ve aracın (araçların) Toll Collect nezdinde kaydedilmesi
Araç kaydı onay belgesi
Bir servis partnerinden randevu alınması
OBU’nun bir servis partnerinde montajı

