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SZLOVÉN ÚJ ÚTDIJ FIZETÉS 2018.04.01-től
2018. április 1-én a meglévő autópályadíj-rendszert a 3,5 tonna feletti össztömegű járművekre
vonatkozóan az új "DarsGo" autópályadíj-rendszer váltja fel.
Az UTA kártya pre-pay és post-pay OBU-ra is megoldást kínál Ügyfeleinek:
Mit kell tennie?
Két megoldást is kínálunk Önnek:
1, Fáradjon be bármelyik DARS ügyfélszolgálati pontra: (https://www.darsgo.si/portal/en/points-map)
•
•
•

Adja meg a szükséges céges adatokat (beleértve az adószámot)
Adja meg a szükséges jármű dokumentumokat (forgalmi és CEMT engedély)
A regisztrációs díj 10 Euro (bruttó) amit UTA Full Service Card segítségével a helyszínen ki tud
fizetni.

Kérje meg a személyzetet, hogy a "DarsGo" OBU-t az UTA kártyához kösse az utólagos fizetés
(postpay) módban történő használatához.

2, Ezenkívül előzetesen regisztrálhatja járműveit a DARS web portálon:
https://www.darsgo.si/portal/en/register.


A szükséges dokumentumok feltölthetőek.



A jármű beregisztrálása után kap egy utalványt (vouchert), amellyel átveheti az OBU-t a Dars
átvételi pontjain. Ott elegendő egy másolat bemutatása papír alapon vagy mobil eszközön.



Az eljárás többi része ugyanaz, mint fent.



Az új autópályadíj-rendszerről bővebb információkért látogasson el a DARS honlapjára a
www.darsgo.si címen.

Az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét:
A Dars honlapján nem lehet kiválasztani üzemanyagkártyát fizetőeszközként.
Utólagos fizetéses (post-pay) beállítást és UTA kártya hozzárendelést csak a Dars irodákban lehet
intézni!
Egy kártyához egy OBU-t rendelhet hozzá!
Ha esetlegesen a kártya letiltásra kerül, akkor új OBU-t kell kiváltani!
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Horvát útdíj készülék

A 3,5 tonna feletti, III-as és IV-es kategóriás járművekre az ENC Obu-t már
UTA kártyával is ki tudja váltani.
Regisztrációra és készülék kiváltásra az ügyfélszolgálati pontokon van
lehetőség.
A tarifákat az alábbi linken találja: http://hac.hr/en/toll-rates/pricelist
Fontos!
Az esetleges kártya letiltás esetén a készülék is tiltásra kerül!

Az UTA-val lefedett a fizetős útszakaszok mintegy 90%-a, a többit
készpénzzel vagy bankkártyával tudják rendezni.

