REGISTRUJTE SA TERAZ!
A ZÍSKAJTE BONUS!

MÝTNE V BELGICKU 2016:
S UTA PREKONÁTE I TÚTO PREKÁŽKU.
Zavedenie elektronického mýtneho systému v Belgicku prináša niektoré novinky.
Od 01.04.2016 budú elektronické časové
známky tzv. eurovignetty nahradené
satelitným mýtnym systémom Viapass.

Od apríla 2016 majú všetky vozidlá s
povolenou celkovou hmotnosťou
vyššou ako 3.5 tony povinnosť platiť
mýtne. Autobusy sú od platenia mýtneho
oslobodené.

Všetky vozidlá musia byť vybavené
zariadením Viapass On-Board Unit
(OBU) a registrované u prevádzkovateľa
mýtneho.

Sadzby mýtneho budú závisieť na
celkovej povolenej hmotnosti, emisnej
triede EURO a cestnej kategórii (viď.
tabuľka tarifov)

Záloha za jednotku OBU je 135 €.

Nový mýtny systém sa vzťahuje na všetky diaľnice a štátne cesty Vlámska, Valónska a Bruselského regiónu.

Tarify pre regióny Vlámska, Valónska a Bruselského regiónu:
Tarify pre Vlámsko a Valónsko
€/km
>3.5 t - 12 t >12 t - 32 t
Euro 0-1-2 0.146 €
0.196 €
Euro 3
0.126 €
0.176 €
Euro 4
0.095 €
0.145 €
Euro 5
0.074 €
0.124 €
Euro 6
0.074 €
0.124 €

>32 t
0.200 €
0.180 €
0.149 €
0.128 €
0.128 €

Tarify pre Bruselský región
diaľnice
€/km
>3.5 t - 12 t >12 t - 32 t
Euro 0-1-2 0.146 €
0.196 €
Euro 3
0.126 €
0.176 €
Euro 4
0.095 €
0.145 €
Euro 5
0.074 €
0.124 €
Euro 6
0.074 €
0.124 €

mestská oblasť
>32 t
0.200 €
0.180 €
0.149 €
0.128 €
0.128 €

>3.5 t - 12 t >12 t - 32 t
>32 t
0.188 €
0.263 €
0.292 €
0.163 €
0.238 €
0.267 €
0.132 €
0.207 €
0.236 €
0.109 €
0.184 €
0.213 €
0.099 €
0.174 €
0.203 €
Source: www.viapass.be

Naskenuj a registruj sa!

Pripravte už teraz Váš vozový park na belgické mýtne!
Konajte rýchlo a využite našich dlhoročných skúseností v oblasti mýtneho. Registrujte už teraz svoje vozidlá,
ktoré budú podliehať povinnosti platiť mýtne cez UTA/CCS a získajte bonus za včasnú registráciu!

UTA Bonus za včasnú registráciu*:
• 100% zľava na exkluzívny UTA Premium Servis**
• Bonus až do výšky 20 € za objednanú OBU jednotku***
* na registráciu/OBU objednávku cez UTA/CCS do 31.01.2016
** poplatok za UTA Premium Servis je 2.50 €/mesačne za každé registrované vozidlo
*** 5 € bonus obdržíte za každú objednanú a aktívnu OBU jednotku! Bonus sa zvyšuje v závislosti na priemernom netto obrate mýtneho za
Viapass Box (registrovaný cez UTA/CCS) v prvých troch mesiacoch po spustení mýtneho na 10 € pri obrate > 500 € a 20 € pri obrate > 1,000
€.

Zaregistrujte sa jednoducho cez UTA Premium Servis
Preberáme všetky administratívne úkony za Vás. Od žiadosti o prístupové údaje a registráciu vozidiel cez
užívateľský
program Satellic (Road User Portal) až po OBU objednávky, priradenie vozidiel a zmeny týkajúce sa
klklk
vozidiel.

Môžete si vybrať medzi...
...okamžitou registráciou vozidiel a
súčasne objednaním Viapass OBU
jednotiek
• Potom vyplňte formulár "Order Viapass
Box s UTA Premium Servis".
• Pre každé vozidlo zašlite čitateľnú kópiu
technického preukazu (vrátane dokladu
o emisnej triede vozidla).
• Objednajte teraz, zaplaťte neskôr!
Môžete si vybrať, či chcete OBU jednotky
zaslať ihneď po objednaní alebo až krátko
pred spustením mýtneho systému. Záloha
musí byť odpovedajúcim spôsobom
zaplatená.
• Zašlite podpísané formuláre do CCS.

...hromadnou objednávkou Viapass
OBU jednotiek (min. počet objednaných
jednotiek je 2 ks)
• Potom vyplňte prvú stranu formuláru
"Collective Order Viapass Box s UTA
Premium Service".
• Uveďte požadovaný počet jednotiek
OBU.
• Dodanie zaručené do požadovaného
termínu! Zadajte požadovaný termín
dodania do formuláru. Záloha musí byť
zaplatená odpovedajúcim spôsobom.
(Bude Vás kontaktovať priamo
prevádzkovateľ mýtneho!
• Zašlite podpísané formuláre do CCS.
• Prosím, pošlite nám dodatočne
informácie o vozidlách (objednávkový
formulár str. 2) hneď ako si budete istý,
ktoré vozidlá budú v Belgicku
prevádzkované.

S UTA/CCS, všetko na jedno kliknutie!
Všetky dôležité informácie ako registračné formuláre tak i všetko okolo témy mýtne v Belgicku 2016 sme pre vás
vložili na www.ccs.sk. Ďalšie informácie nájdete tiež na www.uta.com/tolls-belgium. Pre ďalšie informácie nás
neváhajte kontaktovať na uta@ccs.cz.
Sme tu pre Vás – Váš UTA mýtny expert.
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