
Palubní jednotka OBU
pro Polsko
Společnost PaySystem, registrovaný poskytovatel palubních
jednotek pro výběr mýtného v polskémmýtném systému
e-TOLL, nabízí dopravcům ve spolupráci s Hospodářskou
komorou České republiky certifikovanou palubní jednotku
Billien OBU 5050.

Technologicky vyspělá palubní jednotka Billien OBU 5050 splňuje
všechny požadavky na provoz nejen v polském mýtném systému
e-Toll, ale také požadavky na poskytování mýtných služeb v rámci
Evropy (služby EETS).

Palubní jednotka Billien OBU 5050 je připravena pro Evropsku službu elektronického výběru mýta (EETS).
Podporuje technologie satelitního zjišťování polohy, mikrovlnnou technologii DSRC a datovou komunikaci v mobilní síti.

Klíčové přednosti palubní jednotky Billien OBU 5050:
– vysoká spolehlivost, kterou tato OBU jednotka prokázala dlouholetým bezproblémovým provozem v několika evropských zemích,
– přesný záznam trasy vozidla, který je klíčový pro správný výpočet mýtného,
– jednoduchá instalace bez technických znalostí nebo použití nářadí,
– přehledný displej, který zobrazuje celkový provozní stav, stav předplaceného mýtného, stav signálu, přiřazené Business ID a další údaje,
– možnost zobrazovaní textových zpráv zasílaných do palubní jednotky.

Co potřebuje k registraci?

1. Doklady totožnosti dopravce – občanský
průkaz nebo cestovní pas, plnou moc (je-li
registrace provedena třetí osobou na
jméno jiné osoby), výpis z Obchodního
rejstříku registrované firmy

2. Doklad ke každému registrovanému vozidlu
– technický průkaz a doklad potvrzující
emisní třídu EURO

Se samotnou registrací do polského mýtného
systému e-TOLL ochotně pomohou pracovníci
kontaktních míst Hospodářské komory ČR.

Kde vyřídíte? Na 15 kontaktních místech Hospodářské komory České republiky.

a) Formou poskytnutí OBU a služeb
• kauce (vratná záloha za OBU) = 100 €/OBU
• registrace OBU v elektronickém mýtném

systému e-TOLL = 6 €/OBU
• poplatek za poskytovaní služby = 6 €/OBU/

měsíc
b) Formou zakoupení OBU

• pořizovací cena = 135 €/OBU (v ceně je
zahrnut registrační poplatek a poplatek
za službu mobilní datové komunikace OBU
na 12 měsíců)

• od druhého roku je účtován poplatek
23 €/OBU/rok

Projeté mýtné hradí zákazník přímo provozovateli
systému e-TOLL v režimu předplaceného mýta
 (pre-paid).

JAK POHODLNĚ VYŘEŠIT POLSKÉ MÝTNÉ e-TOLL?

Zákazník se musí sám zaregistrovat
na portálu https://etoll.gov.pl/cz/

Po registraci do e-TOLL si zákazník
vybere způsob poskytnutí služby


