Informacje podstawowe # Wykup w systemie ręcznym
Dostęp do systemu poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych w
Niemczech jest nieograniczony. Każdy klient może wybrać dogodny sposób
wykupu. Jeśli klient nie zdecyduje się na automatyczny wykup w urządzeniu
pokładowym, może uiścić opłatę w systemie ręcznym. Z ręcznego systemu
wykupu mogą korzystać zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani klienci.
Zasadniczo opłatę w ręcznym systemie wykupu należy uiścić przed
rozpoczęciem jazdy.
W Niemczech od lipca 2018 roku pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 7,5 t podlegają opłatom drogowym na około 52 000
kilometrach autostrad i wszystkich drogach federalnych. W związku z
rozszerzeniem obowiązku uiszczania opłat drogowych najważniejszym
elementem systemu ręcznego jest mobilny wykup za pośrednictwem aplikacji
Toll Collect dostępnej na smartfony i tablety. System wykupu online zostanie
uzupełniony przez 1100 nowych terminali opłat drogowych, które będą
zlokalizowane przeważnie na dużych stacjach benzynowych, parkingach i
MOP’ach. W ręcznym systemie wykupu można uiszczać opłaty drogowe za
pomocą karty paliwowej, karty kredytowej lub karty paysafecard. Oprócz tego
możliwa jest płatność gotówką w 800 terminalach poboru opłat drogowych.
Najważniejsze cechy ręcznego systemu wykupu:
 Interfejsy użytkownika, umożliwiające wykup w systemie ręcznym,
wyglądają tak samo w przypadku wszystkich sposobów wykupu i
dopasowują się do urządzeń końcowych. Menu jest bardzo intuicyjne.
 Serwis wyszukiwania tras z uwzględnieniem celu i rodzaju pojazdu, z
podaniem punków początkowych, końcowych i tranzytowych stanowi
wsparcie przy indywidualnym planowaniu tras i obejmuje także drogi
bezpłatne.
 Każdy klient może korzystać ze wszystkich oferowanych sposobów
wykupu bez konieczności rejestracji lub logowania na stronie Toll Collect.
Ponadto niezarejestrowani klienci mogą również utworzyć konto do
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wykupu, co zapewni szybki dostęp do danych pojazdów i odcinków
podczas wykupu.
Dokonanie online wykupu przejazdu na miejscu i anulowanie wykupu w
trasie za pomocą aplikacji jest również możliwe. Dzięki korzystaniu z
aplikacji lub systemu wykupu online nie trzeba już poszukiwać terminali
opłat drogowych. Kierowca może dokonać wykupu kolejnej trasy
bezpośrednio z zaparkowanego samochodu ciężarowego lub wygodnie w
każdym miejscu i czasie za pośrednictwem smartfona lub tabletu.
Aplikacja będzie dostępna bezpłatnie online dla najczęściej używanych
systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone) w języku
niemieckim, angielskim, francuskim i polskim.

Więcej informacji na stronie www.toll-collect.de

