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Spoločnosť
Toll Collect GmbH
Kto prevádzkuje v Nemecku
inovatívny systém mýta pre nákladnú
dopravu?

V pozadí spoločnosti Toll Collect GmbH ako spoločníci
figurujú tri renomované firmy: Daimler Financial Services,
Deutsche Telekom a Cofiroute.
Spoločnosť Toll Collect presne realizuje výber mýta,
24 hodín denne, 365 dní v roku, vykoná vyúčtovanie s
prepravnými firmami a mýto odvádza priamo do štátneho
rozpočtu.

SYSTÉM MÝTA PRE
NÁKLADNÚ DOPRAVU V NEMECKU

Prečo sa vyberá mýtne od nákladných
vozidiel?
Poloha v centre Európy viedla k tomu, že sa z Nemecka stala križovatka medzinárodnej nákladnej dopravy. Neustále
rastúca preprava nákladov spôsobuje závažné zaťaženie
ciest a vyžaduje investície na údržbu a ďaľší rozvoj.
S cieľom rozdeliť náklady na pôvodcov zaviedla spolková
vláda povinnosť platiť úsekové mýto pre nákladné vozidlá.
Táto povinnosť platí od 01.10.2015 rovnako a bez rozdielu
pre všetky vnútroštátne a medzinárodné nákladné vozidlá
nad 7,5 tony.

Sme Vám k dispozícii
Viac informácii ohľadne mýtneho pre nákladné vozidlá
Vám poskytne naše Klientske centrum.

Spoločnosť Toll Collect vyvinula systém mýtneho, ktorý
vyberá poplatky- inak než pri použití diaľničných nálepiekv závislosti od prejdenej trasy a emisnej triedy nákladného
vozidla. Tak platí každý len za skutočne prejdené kilometre- to je férové a spravodlivé.

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Nemčija
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
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V rámci projektu verejno- súkromného partnerstva
vyvinula spoločnosť Toll Colect na objednávku spolkovej
republiky Nemecko systém mýta, ktorý ako prvý na svete
využíva podporu satelitnej technológie. Toll Collect je od
spustenia systému v roku 2005 spoľahlivým partnerom
spolkovej vlády a bude aj v budúcnosti rýchlo a spoľahlivo
plniť politické požiadavky.

Výber mýta v
Nemecku

Toll Collect vytvoril systém, ktorý neobmedzuje plynulosť
premávky počas výberu mýtneho. Inovatívna technológia
nevyžaduje obmedzenie rýchlosti , ani zastavenie vozidiel ,
ani jazdu v predpísaných jazdných pruhoch.

INOVATÍVNY, SPRAVODLIVÝ
A SPOĽAHLIVÝ

Z poverenia

www.toll-collect.de

Technika

Spôsoby registrácie

Vyúčtovanie mýtneho

Dôležité informácie…

Ako funguje tento systém?

Aké sú možnosti registrácie mýtneho?

Aká je výška poplatkov a ako sa
mýtne platí?

Čo spraviť, aby palubný prístroj
správne účtoval mýtne poplatky?

Spoločnosť Toll Collect zabezpečuje úspešné fungovanie
mýtneho systému pre nákladné vozidlá v Nemecku.

Aby všetci vodiči nákladných vozidiel mohli využívať cestnú sieť podliehajúcu mýtnej povinnosti v súlade so svojími
požiadavkami, poskytuje spološnosť Toll Collect okrem
automatického spôsobu výberu mýtneho pomocou palubného prístroja OBU aj manuálnu registráciu cez internet a
na početných termináloch na výber mýtneho.

Inovácia systému spočíva v tom, že sa prvý krát na svete
kombinuje navigačná technika GPS (Global Positioning
System) s mobilnou komunikáciou GSM (Global System
For Mobile Communications)- základ pre automatickú
registráciu.

Predpokladom registrácie cez OBU a cez internet je registrácia v spoločnosti Toll Collect. Úhrada mýtneho prostredníctvom terminálu na výber mýtneho je k dispozícii aj pre
neregistrovaných užívateľov.
Najpohodlnejším spôsobom platby mýtneho je automatická rezervácia pomocou palubného prístroja. Umožňuje
plnú flexibilitu bez medzizastávok a ďalšieho predbežného plánovania. Takto ušetríte cenný čas a tým aj peniaze.

Jadrom automatického sytému registrácie je palubný prístroj On-Board Unit (OBU) zabudovaný do palubnej dosky
nákladného vozidla. V palubnom prístroji sú uložené
najdôležitejšie údaje potrebné na výber mýtneho: spoplatnená cestná sieť, platný sadzba poplatkov za kilometer,
ako aj emisná trieda a počet náprav nákladného vozidla.
Palubný prístroj OBU príjma pomocou systému GPS
satelitné signály a rozozná pomocou digitalizovanej
cestnej mapy, či sa vozidlo nachádza na cestnom úseku
podliehajúcom mýtnej povinnosti. Palubný prístroj potom
vypočíta výšku mýtneho a vysiela tieto údaje, bezpečne
zakódované, prostredníctvom mobilnej rádiovej siete do
výpočtového strediska spoločnosti Toll Collect.
Všetky aktualizácie prevádzkových údajov na palubných
prístrojoch - napr. poplatkové parametre alebo nový úsek
siete komunikácií podliehajúci povinnosti platiť mýto budú bez narušenia prevádzky prenášané na prístroje
namontované do vozidla pomocou mobilného prenosu.

Manuálna registrácia sa ponúka hlavne vodičom nákladných vozidiel a dopravným podnikom, ktoré len zriedka
jazdia na nemeckých diaľniciach a spoplatňovaných
spolkových cestách. Môžu zaregistrovať svoju plánovanú
trasu na jednom z terminálov na výber mýtneho, alebo cez
internet.

	Ďalšie informácie nájdete v našej brožúre
„Možnosti registrácie“ alebo na internetovej
stránke www.toll-collect.de.

Dôležitým predpokladom správneho účtovania mýtneho
a zamedzenia porúch palubného prístroja je správne
zaobchadzanie s ním. V zásad platí: montáž a demontáž
palubných prístrojov a periferných súčastí , ako napr. antén, alebo modulov DSRC (DSRC- Dedicated Short Range
Communication = komunikácia na krátke vzdialenosti
pomocou infračervenej alebo mikrovlnnej technológie),
ako aj údržbarské práce, smú byť vykonané výlučne len
certifikovanými servisnými partnermi.
Výška mýta sa určuje podľa úseku prejdeného vozidlom po
komunikáciách s povinnosťou platiť mýto alebo podľa kombinácie vozidla a sadzby mýta na kilometer, ktorá obsahuje
náklady na infraštruktúru a náklady za spôsobené znečistenie
vzduchu. Podiel nákladov sadzby mýta na infraštruktúru
sa určuje podľa počtu náprav nákladného vozidla. Podiel
nákladov sadzby mýta za spôsobené znečistenie vzduchu sa
určuje podľa emisnej triedy. O výške podielov sadzby mýta a
o prideľovaní emisných tried rozhodujú zákonodarné orgány.
Existujú rôzne spôsoby platby mýta. Registrovaní užívatelia
majú k dispozícii všetky spôsoby platby. Platbu môžu realizovať zúčtovaním prostredníctvom vkladového účtu, spôsobom
priameho inkasa kreditovým servisom, kreditnou kartou,
spôsobom platby logpay alebo tankovacou kartou.
Všetci užívatelia, registrovaní aj neregistrovaní, môžu okrem
toho zaplatiť mýto na všetkých termináloch na platbu mýta v
hotovosti alebo bezhotovostnou platbou tankovacou alebo
kreditnou kartou. Aké tankovacie a kreditné karty sa akceptujú, nájdete na internetovej stránke www.toll-collect.de, alebo
sa môžte spýtať v klientskom centre.
Vyúčtovanie mýtneho pre neregistrovaných užívateľov prebieha raz za mesiac po prijatí výpisu vyúčtovania mýtneho.
Neregistrovaní užívatelia dostanú pri rezervácii na termináli
doklad o rezervácii ako dôkaz o zaplatení mýtneho.

V prípade poruchy palubného prístroja sa odporúča
vyhľadať najbližšieho servisného partnera Toll Collect.
Sieť dielní servisných partnerov nájdete na internetovej
stránke www.toll-collect.de
Ak automatická rezervácia mýtneho výnimočne nefunguje,
sú k dispozícii alternatívne manuálne spôsoby rezervácie.

	alšie informácie ohľadne správneho zaobchádzania s
palubným prístrojom nájdete v našej brožúre
“Vždy v kontakte“ alebo na internetovej stránke
www.toll-collect.de

