První pĜ
ihlášení k výbČru mýtného v Rakousku s
využitím jednotky TC OBU pro službu TOLL2GO

Tento formulá Ĝje ur þen výhradn Čpro zákazníky, kte Ĝ
í své(á) vozidlo(a) s maximální povolenou
hmotností více než 3,5 t ještČnevybavili jednotkou GO-Box a cht Čli by využívat služeb „TOLL2GO“
k výbČru mýtného v Rakousku s použitím jednotky TC OBU, která byla již Ĝ
ádnČnainstalovaná ve
vozidle.

TIP:
Doporuþujeme Vám, abyste namísto tohoto formulá Ĝ
e využili možnosti pln Čelektronického p Ĝ
ihlášení
na úvodní stránce portálu SelfCare Portal (na www.go-maut.at). Jeho pĜ
edností je, že rychle a snadno
získáte pĜ
ehled o stavu p Ĝ
ihlášení a obratem m Ĥžete zjistit p Ĝ
ípadné potĜ
ebné úkony (nap Ĝ
. z d Ĥvodu
možného zamítnutí).

PĜ
ed použitím tohoto formuláĜ
e žádosti se bezpodmíneþnČujistČte,
•
že je Vaše vozidlo Ĝ
ádnČvybaveno jednotkou TC OBU,
•
že registraþ
ní znaþ
ka Vašeho vozidla
- neobsahuje speciální znaky, napĜ
. speciální znaky cyrilice***,
- nebyla vydaná pĜ
ed 2. lednem 1990 v Rakousku
(= znaþka s bílým písmem na þerném pokladČ)***,
•
že Vaše vozidlo nemá metalizované þelní sklo,
•
že souhlasíte s podmínkami „OBU-Einbuchung in Österreich“ (zaúþtování OBU v Rakousku)
spoleþnosti Toll Collect GmbH v platném znČní (jsou uvedeny na www.toll-collect.de) a
•
že je Vámi požadovaný platební prostĜ
edek povolen v Rakousku k platbČmýtného v režimu
následného placení (Post-Pay).
•
že Vaše vozidlo ještČnepoužívá jednotku GO-Box nebo jiné povolené elektronické zaĜ
ízení
(TRIPON / Emotach***) pro výbČr mýtného v Rakousku.
*** V t Čchto p Ĝ
ípadech se jednotka TC OBU nem
Rakousku.

Ĥže dále používat za ú þelem výb Čru mýtného v

TIP:
Pokud je Vaše vozidlo již p Ĝ
ihlášeno do mýtného systému v Rakousku s použitím jednotky GO-Box,
mĤžete si v heslem chrán Čné sekci portálu SelfCare Portal (na www.go-maut.at) pouhými n Čkolika
kliknutími zažádat o p Ĝ
echod z jednotky GO-Box na svou jednotku TC OBU, která je již
Ĝ
ádnČ
nainstalovaná ve vozidle. AlternativnČpoužijte formuláĜurþený speciálnČpro tento pĜ
ípad.

Verze 1.0, platná od 1.9.2011

Strana 1 z 4

Údaje o zákazníkovi
Jméno (název firmy)*
Ulice*
þíslo popisné*
Poštovní smČrovací þ
íslo*
Místo*
Stát *
Kontaktní osoba
Email*
Telefon*
Fax
DIý
Požadovaný jazyk korespondence německy
Zákaznické þíslo ASFINAG (je-li
již k dispozici)
Uživatelské þíslo u Toll Collect*
UPOZORNċNÍ:
Uživatelské þíslo Toll Collect najdete napĜ
íklad nahoĜ
e vpravo na rozpisu mýtného Toll Collect. Toto þíslo je nutné, aby bylo možné Ĝ
ádnČ
pĜ
edat údaje nutné pro TOLL2GO spoleþnosti Toll Collect GmbH.

Údaje o vozidle
Registraþní znaþka*
Státní pĜ
íslušnost*
Základní kategorie(poþet náprav)*
Emisní tĜ
ída EURO*

UPOZORNċNÍ:
PĜ
edání prĤkazních dokumentĤje povinné pro vozidla emisní tĜ
ídy EURO IV nebo vyšší. Jako doklad slouží napĜ
íklad tyto dokumenty:
•

V každém pĜ
ípadČpotvrzení o registraci vozidla, pokud z nČj nelze zjistit emisní tĜ
ídu, dodateþnČdoložit vhodným dokumentem,
napĜ
íklad
- doklad výrobce COP (Conformity of Production) nebo
- povolení "CEMT doklad o souladu s technickými a bezpeþnostními požadavky na vozidlo" nebo
- certifikát COC (Certificate of Conformity),

Pokud nebude pĜ
edložen dĤkaz nebo nebude dostaþující (tj. nebude jednoznaþný), uloží se na jednotce TC OBU až do Ĝ
ádného doložení
emisní tĜ
ída EURO bez dokazovací povinnosti.

Údaje o požadovaném zpĤsobu placení
Žádám o pĜ
ímé vyúþtování mýtného prostĜ
ednictvím ASFINAG (podrobnosti o GO Direkt viz www.go-direkt.at)
Žádám o vyúþ
tování mýtného prostĜ
ednictvím následujícího platebního prostĜ
edku v režimu Post-Pay.

Vydavatel karty*
ýíslo karty*
Platnost do MM/RRRR*
Kontrolní þíslo karty (KPN, CVC nebo CVV), pokud je na kartČuvedeno
* Povinná položka
UPOZORNċNÍ:
Podrobnosti o platebních prostĜ
edcích následného placení (Post-Pay) povolených u TOLL2GO najdete v pĜ
íloze 2 mýtného Ĝ
ádu na
www.asfinag.at.
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TIPP:
Pro další první pĜ
ihlášení je dostaþující, když použijete stranu 4 a pĜ
iložíte ji ke své žádosti.
Možnosti podání:
FormuláĜse musí vyplnit kompletn Ča þitelnČa (dle pot Ĝ
eby) v þetnČrelevantních pr Ĥkazních
dokumentĤpro emisní t Ĝ
ídu EURO (prostá kopie) podat prost
Ĝ
ednictvím jedné z následujících
možností u ASFINAG Maut Service GmbH:
Faxem:
Emailem:
Poštou na adresu:

+43 (0)1 955 12 77
info@go-maut.at
ASFINAG Maut Service GmbH
z. Hd. ASFINAG Service Center
Am Europlatz 1
A-1120 Wien

UpozorĖujeme Vás, že podání t Čchto podklad Ĥje možné výhradnČu spole þnosti ASFINAG Maut
Service GmbH a NE u Toll Collect.

Souhlas:
Potvrzuji správnost svých údaj Ĥa souhlasím s tím, že výše uvedené údaje budou elektronicky
zpracovány a uloženy v rámci mýtného systému pro nákladní vozidla a autobusy v Rakousku. Dále
zmocĖuji spoleþ
nosti Toll Collect GmbH i ASFINAG, popĜ
. ASFINAG Maut Service GmbH ke vzájemné
výmČnČúdaj Ĥ, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné provád
Čt výb Čr mýtného v Rakousku
prostĜ
ednictvím jednotky TC OBU.
RovnČž souhlasím v plném rozsahu s podmínkami “OBU-Einbuchung in Österreich“ (Zaú þtování OBU
v Rakousku) spoleþnosti Toll Collect GmbH v platném znČní, které jsou uvedeny na
www.toll-collect.de.
Beru na v Čdomí, že spole þnosti ASFINAG Maut Service GmbH i Toll Collect GmbH nejsou povinné
povolit používání jednotky TC OBU pro ur þité vozidlo. ASFINAG a Toll Collect jsou naopak oprávn Čné
kdykoli zamítnout použití. Uplatn Ční nárok Ĥv Ĥþi spole þnosti ASFINAG na základ Čzamítnutí je
výslovnČvylouþeno.
Další podrobnosti o výbČru mýtného v Rakousku najdete v mýtném Ĝ
ádu v platném znČní na
www.asfinag.at.

Firemní razítko, datum a podpis
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PĜ
íloha k prvnímu pĜ
ihlášení
Údaje o vozidle
Registraþní znaþka*
Státní pĜ
íslušnost*
Základní kategorie(poþet náprav)*
Emisní tĜ
ída EURO*
Údaje o požadovaném zpĤsobu placení
Žádám o pĜ
ímé vyúþtování mýtného prostĜ
ednictvím ASFINAG (podrobnosti o GO Direkt viz www.go-direkt.at)
Žádám o vyúþ
tování mýtného prostĜ
ednictvím následujícího platebního prostĜ
edku v režimu Post-Pay.

Vydavatel karty*
ýíslo karty*
Platnost do MM/RRRR*
Kontrolní þíslo karty (KPN, CVC nebo CVV), pokud je na kartČuvedeno
* Povinná položka

Údaje o vozidle
Registraþní znaþka*
Státní pĜ
íslušnost*
Základní kategorie(poþet náprav)*
Emisní tĜ
ída EURO*
Údaje o požadovaném zpĤsobu placení
Žádám o pĜ
ímé vyúþtování mýtného prostĜ
ednictvím ASFINAG (podrobnosti o GO Direkt viz www.go-direkt.at)
Žádám o vyúþ
tování mýtného prostĜ
ednictvím následujícího platebního prostĜ
edku v režimu Post-Pay.

Vydavatel karty*
ýíslo karty*
Platnost do MM/RRRR*
Kontrolní þíslo karty (KPN, CVC nebo CVV), pokud je na kartČuvedeno
* Povinná položka
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