CANTITATEA
1 – 5 DISPOZITIVE
6 -10
10 DISPOZITIVE
> 11 DISPOZITIVE

PRET fara TVA/buc.
460 LEI
440 LEI
420 LEI

PRET fara TVA /buc. – MEMBRI UNTRR

450 LEI
430 LEI
410 LEI

Acest sistem indeplineste atât cerin
cerinţele tehnice cerute de Uniunea Europeană
European cât şi
cerinţele
ele Sistemului European de Taxare Electronic
Electronică (EETS).
Acestă obligaţie revine vehiculelor cu o masă maximă mai mare de 3.5 tone. Taxa aferentă distanţei se calculează după cum
urmează:
tipul şoselei care urmează să fie folosită (autostradă, drum expres
express,
s, drum rapid sau drum normal),
categoria vehiculului (J2, J3,, J4) şi standardele de emisii.
peste 3.5 tone greutate maximă, categoriile vehiculelor se calculează după numărul de axe:
 J2- pentru vehicule cu 2 axe,
 J3- pentru
u 3 axe,
 J4- pentru 4 (sau mai multe) axe,
 autobuzele -B2 şi vehiculele din categoría-D1 vor continua să cumpere stickerele de taxare
electronică la fel ca şi în trecut.

CATEGORIA

Categoria

J2 (2 axe)

Categoria J3 (3 axe)

Categoria
ategoria J4 (>4 axe)

DRUM
EXPRES

DRUM
PRINCIPAL

DRUM
EXPRES

DRUM
PRINCIPAL

DRUM
EXPRES

DRUM
PRINCIPAL

≥ EURO III

0.1400 € / km

0.0596 € / km

0.1964 € / km

0.1031 € / km

0.2861 € / km

0.1785 € / km

EURO II

0.1647 € / km

0.0701 € / km

0.2311 € / km

0.1213 € / km

0.3577 € / km

0.2231 € / km

≤ EURO I

0.1894 € / km

0.0806 € / km

0.2657 € / km

0.1730 € / km

0.4292 € / km

0.2677 € / km

Tarifele brute sunt exprimate in €/km

Cum se foloseşte noul sistem de taxare?
Sistemul de taxare HU-GO oferă două modalităţi de plată:



Instrumentul de plată on-board (cu ajutorul unui contribuitor recunoscut)
Bilete pre-plătite

Este important de ştiut că este nevoie de o înregistrare în serviciul de taxare (AAK).
1. Instrumentul on-board (recunoaştere/ contribuitor plată)
Pentru aceia care folosesc des drumurile cu taxă, acest sistem de business management oferă ca soluţie convenabilă, un
instrument on-board pentru plata taxei.
Utilizatorii trebuie să se pre-înregistreze pentru serviciul de taxare (AAK) şi să încheie un contract cu unul dintre contribuitorii
recunoscuţi. Utilizatorii pre-plătesc pentru utilizarea drumurilor cu taxă prin setarea unui cont la înregistrare pentru serviciu.
Acest cont va fi administrat de (AAK) şi utilizatorii trebuie să plătească în avans o sumă anume, care va acoperi utilizarea
drumurilor cu taxă.
2. Bilete pre-plătite
Utilizatorii sistemului HU-GO pot pre-cumpăra biletele lor pe Internet, pe pagina web dedicată clienţilor a celor de la HU-GO
(www.hu-go.hu) sau pot cumpăra biletele de la punctele de vânzare (centre contractate, distribuitori) sau de la terminalele
special amenajate (kiosk) unde ei au şi oportunitatea de a planifica ruta.
Pentru aceasta, clientul trebuie să seteze punctele de plecare şi destinaţie ale rutei (cu până la 4 puncte de contact) şi mai
apoi să introducă datele principale ale vehiculului ( numărul de înmatriculare, naţionalitatea, departamentul de mediu,
numărul de axe, greutatea maximă admisă, opririle în parcări şi înălţimea vehiculului) .
Biletele trebuie să fie pre-cumpărate! Toţi utilizatorii trebuie să îşi procure biletele înainte de a folosi drumurile cu taxă (ele
se pot procura cu până la 30 de zile în avans).
Biletele pre-cumpărate sunt valabile timp de 2 zile calendaristice, iar biletele cumpărate înainte de secţiunile plătite sunt
valabile doar până la finele zilei calendaristice următoare, şi în ambele cazuri, acestea oferă dreptul unei singure folosiri ale
drumului cu plată din ruta planificată).
Servicii pentru clienţi şi puncte de vânzare
State Motorway Management Ltd. (genceforth SMMC) îşi aşteaptă clienţii în 20 de birouri dedicate administrării şi vânzării
sistemului HU-GO. În plus, SMMC va deschide 3 puncte de vânzare în apropiere de Hegyeshalom şi Rajka (metode de plată:
dolari sau euro, carduri bancare, carduri de combustibil). În plus faţă de cele de mai sus, compania va înfiinţa o reţea extinsă,
aproape 1700 de puncte de vânzare, acoperind staţiile de la graniţe şi va continua să construiească o reţea de dealeri pe tot
întinsul ţării. Adiţional, biletele pot fi cumpărate şi prin sistemul dedicat clienţilor de pe HU-GO , www.hu-go.hu
Controlul taxei
Controlul folosirii neautorizate a sistemului de drumuri cu taxă din Ungaria se va efectua în doua moduri diferite. În general,
vor exista staţii de monitorizare (internet) şi vehicule care vor avea instalate sisteme mobile de depistare (fără a opri
traficul).
În plus, sistemul deja existent al SMMC, mulţumită infrastructurii tehnice, va fi capabil să colecteze datele necesare, chiar şi
în condiţii schimbătoare de vreme sau lumină, zi şi noapte, pentru a determina dacă vehiculele au plătit sau nu taxa
obligatorie.
În caz de depistare a neplăţii, există 2 modalităţi de amendare:



Pe loc – prin tragerea pe dreapta a utilizatorului de drum
fără tragere pe dreapta, prin aplicarea amenzii către proprietarul vehiculului înregistrat sau utilizatorului.

În plus, şi străinii pot să fie amendaţi retroactiv, fără a fi opriţi, atunci când vor reintra în ţară.
DE CE OBU EASY ?
● Dispozitivul poate fi utilizat imediat după achiziţionare
● Pentru ca pe viitor să aveţi posibilitatea abonării la servicii de bază pentru urmărirea flotei
● Puteţi comanda urmărire online şi evidenţă electronică, însă nu aveţi acces la foaie de parcurs electronică, rapoarte,
filtrare, etc. pentru care este necesar semnal de aprindere.
● În urmainstalării fixe cu cabluri sistemulprezintă o figuran absolută pentru furnizarea de date necesare taxei de drum
● În baza sistemul GPS, pe viitor puteţi să încercaţi şi alte aplicaţii, ca de exemplu măsurarea cantităţii de combustibil cu
tehnologie FMS/Can bus, mesaje nelimitate cu şoferul pe display LCD.
● Se poate întâmpla ca peviitor să doriţi extinderea numărului de servicii, de exemplu în urma cerinţelor clienţilor să
îndreptăţiţi şi pe alţiipentru a vedea dateleautovehiculului
● Cu siguranţă doriţi să evitaţi amenzile pentru eventualele daune produse din neglijenţa şoferului
Avantaje OBU EASY:
 se poate pune în funcţiune rapid, simplu
 comod, eficient, operarea simpla
 fără taxă lunară şi perioadă obligatorie pentru plata taxei de drum
 se poate evita aglomeraţia de la punctele de cumpărare a biletelor
 siguranta recuperarii TVA-ului pentru pentru clientii inregistrati
 plata se efectuează pentru traseul parcurs în realitate iar încazul modificării traseului nu există probleme de
returnare a taxei
 pretul dispozitivuilui include si TAXA DE OPERARE DATE (SIM GSM) valabila 24 luni in valoare de 30 euro.

Amenzile maghiare, sanctionate in Romania
Un lucru extrem de important, cand se pleaca spre Occident, este achizitionarea vignetelor. De exemplu, la iesirea din
Romania se pot cumpara vignete pentru autostrazile din Ungaria si Austria, pentru 4 zile, acestea costa 17 euro, iar cu cat
perioada necesara e mai lunga, creste si costul. Romanii care sunt prinsi fara vignete si nu-si achita amenda in 24 de zile risca
inchisoare contraventionala.
In cazul in care un cetatean roman ia amenda in Ungaria este obligat sa o plateasca imediat, la orice oficiu postal, avand la
dispozitie, un termen de 48 de ore. Daca politia maghiara nu amendeaza pe loc contravenientul, numarul masinii este
transmis politiei de domiciliu, cu dovada infractiunii constatate, iar politia romana il va amenda si sanctiona pe soferul
contravenient in conformitate cu regulile tarii noastre, putand sa-i ia inclusiv din puncte. In caz ca se refuza plata amenzii,
pentru autoturismul respectiv se va emite o interdictie de intrare in tara, acesta nemaiputand intra pe teritoriul maghiar. Nu
trebuie uitat ca orice intarziere se „penalizeaza”.
Amenzi pentru vigneta pe teritoriul Ungariei:
12-16 euro: prima abatere (8 zile termen de plata)
> 60-64 euro: dupa depasirea primelor 8 zile de plata, cu un nou termen de achitare de 8 zile
> 120-180 de euro: dupa depasirea si celui de-al doilea termen de achitare a amenzii
* in caz ca nu se achita nici acum sanctiunea, soferul e pasibil de inchisoare contraventionala

