Interoperabilita s Německem
TOLL2GO je společná služba společností ASFINAG a Toll Collect GmbH (provozovatel německého
mýtného systému). Pomocí Toll2GO se může od 01.09.2011 vybírat mýtné také v Rakousku
prostřednictvím palubní jednotky Toll Collect. Služba je atraktivní zejména pro všechny přepravce,
jejichž kamiony jsou často na cestách po Rakousku a Německu.
TOLL2GO je dalším krokem k mezisystémové a mezistátní mýtné službě. Poprvé se povedlo zřídit
spolupráci mezi mýtným systémem na základě mikrovlnné komunikace a satelitem podporovaným
mýtním systémem.
Pokud budete využívat tuto službu, budete mít výhodu, že pro výběr mýtného v Rakousku a v
Německu budete potřebovat už jen jedno elektronické zařízení – a sice palubní jednotku na výběr
mýtného (zkratka: TC OBU). Služba TOLL2GO je dispozici stávajícím zákazníkům ASFINAG a Toll
Collect zdarma. Pouze u nových zákazníků (tj. při založení první smlouvy) účtuje ASFINAG jako
dosud jednorázový poplatek za zpracování ve výši 5,- EUR.
I přes použití jediné, společné palubní jednotky nadále trvá vlastní smlouva s oběma provozovateli
mýtného systému. Vyúčtování odváděného mýtného provádí nadále oba provozovatelé samostatně
jako doposud.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jak platit mýtné v Rakousku přes systém TOLL2GO a přes vyúčtování UTA / CCS ?
Abyste se mohli přihlásit do TOLL2GO, je nutné, aby příslušné vozidlo již mělo aktivní smlouvu u Toll
Collect (včetně funkční Toll Collect OBU). Instalaci Toll Collect OBU může provádět výhradně stávající
servisní partner Toll Collect. Na www.toll-collect.de máte možnost najít servisního partnera ve svém
okolí. Upozorňujeme, že Toll Collect OBU se v Rakousku může použít pouze k výběru mýtného v
režimu následného placení (Post-Pay).
Dva způsoby přihlášení
K dispozici jsou dvě možnosti úspěšného přihlášení k TOLL2GO.
A) přes portál SelfCare Portal. www.go-maut.at
B) pomocí formulářů
Po předání Vašich údajů oba dva provozovatelé mýtného systému ověří, zda jsou splněny
předpoklady pro využití Toll Collect OBU k výběru mýtného v Rakousku.
Po úspěšném ověření provede Toll Collect aktivaci a uvolnění Toll Collect OBU. Relevantní smluvní
údaje se potom uloží na Toll Collect OBU, aniž by bylo nutné navštívit distribuční místo GO. ASFINAG

bude informovat zákazníka o úspěšné aktivaci Toll Collect OBU emailem i na portálu SelfCare Portal.
Toll Collect OBU se může zásadně používat od tohoto okamžiku k výběru mýtného v Rakousku.
Pokud bylo dotyčné vozidlo již dříve vybaveno jednotkou GO-Box, zablokuje se tato jednotka při
aktivaci Toll Collect OBU. Jednotka GO-Box se potom musí povinně vrátit na distribučním místě GO.
Pokud nebude možná okamžitá aktivace mýtné služby, např. kvůli chybějícím nebo rozporným
údajům, ASFINAG bude zákazníka informovat.
1) Pokud máte pro dané vozidlo již GO BOX:
je třeba vyplnit formulář pro přechod k TOLL2GO. (pdf. Toll2go Umstieg/Switch/Přechod)
Po ověření správnosti vyplněného formuláře budou platby mýtného v Rakousku přenastaveny přes
jednotku TC OBU, jednotka GO BOX pro dané vozidlo bude po aktivaci zablokována. GO BOX musí
být v každém případě vrácen na obchodním místě GO.

2)Pokud pro dané vozidlo nemáte GO BOX je třeba provést první přihlášení
k TOLL2GO a to buď:
A) na stránkách www.go-maut.at (stránky jsou v české jazykové mutaci) přes SelfCarePortal.
Zde se můžet přihlásit přes číslo GO BOXU (C0400100…) a příslušného PAN čísla
Nebo:
B) přes formulář TOLL2GO (pdf. Toll2go Erstanmeldung/First time/První přihlášení)

Důležité:
Pokud si přejete platby přes vyúčtování UTA /CCS je třeba zaškrtnout následující:

Tímto vyberete UTU jako vydavatele karet a doplníte celé číslo karty a její platnost.

