
Tento formuláŚ je ur ļen výhradn Ŋ pro zákazníky, kte Śí své(á) vozidlo(a) s maximální povolenou
hmotností více než 3,5 t již vybavili jednotkou GO-Box  a cht Ŋli by v budoucnu využívat služeb
„TOLL2GO“ k  výb Ŋru mýtného v Rakousku s použitím jednotky TC OBU, která byla již ŚádnŊ
nainstalovaná ve vozidle.

TIP:
Doporuļujeme Vám, abyste namísto tohoto formuláŚe využili možnosti plnŊ elektronického pŚechodu v
heslem chránŊné sekci portálu SelfCare Portal  (na www.go-maut.at). Jeho p Śedností je, že rychle a
snadno získáte pŚehled o stavu pŚihlášení a obratem mŢžete zjistit pŚípadné potŚebné úkony.

PŚed použitím tohoto formuláŚe žádosti se bezpodmíneļnŊ ujistŊte,
• že je Vaše vozidlo ŚádnŊ vybaveno jednotkou TC OBU,
• že pro své vozidlo již používáte jednotku GO-Box k výbŊru mýtného,
• že jsou údaje uložené na jednotce GO-Box správné, zejména

- registraļní znaļka vozidla,
- státní pŚíslušnost znaļky vozidla a

 - základní kategorie (poļet náprav tahaļe),
• že registraļní znaļka Vašeho vozidla

- neobsahuje speciální znaky, napŚ. speciální znaky cyrilice***,
- nebyla vydaná pŚed 2. lednem 1990 v Rakousku
  (= znaļka s bílým písmem na ļerném pokladŊ)***,

• že Vaše vozidlo nemá metalizované ļelní sklo***,
• že souhlasíte s podmínkami „OBU-Einbuchung in Österreich“ (zaúļtování OBU v Rakousku)

spoleļnosti Toll Collect GmbH v platném znŊní (jsou uvedeny na www.toll-collect.de) a
• že je Vámi požadovaný platební prostŚedek povolen v Rakousku k platbŊ mýtného v režimu

následného placení (Post-Pay).

TIP:
Pokud Vaše vozidlo ještŊ není pŚihlášeno do mýtného systému v Rakousku s použitím jednotky GO-
Box, mŢžete si na úvodní stránce portálu SelfCare Portal  (na  www.go-maut.at) pouhými n Ŋkolika
kliknutími zažádat o pln Ŋ elektronickou registraci Vaší jednotky TC OBU, která je již  ŚádnŊ
nainstalovaná ve vozidle. AlternativnŊ použijte formuláŚ urļený speciálnŊ pro tento pŚípad.

PŚechod z jednotky GO-Box na službu TOLL2GO s
využitím jednotky TC OBU k výbŊru mýtného v

Rakousku

*** V t Ŋchto pŚípadech se jednotka TC OBU nem Ţže dále používat za ú ļelem výbŊru mýtného v
Rakousku.
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UPOZORNŉNÍ:
Uživatelské ļíslo Toll Collect najdete napŚíklad nahoŚe vpravo na rozpisu mýtného Toll Collect. Toto ļíslo je nutné, aby bylo možné ŚádnŊ
pŚedat údaje nutné pro TOLL2GO spoleļnosti Toll Collect GmbH.

Registraļní znaļka*

Státní pŚíslušnost*

UPOZORNŉNÍ:
BŊhem registrace se na  TC OBU uloží poslední doložená emisní tŚída EURO u ASFINAG a kategorie vozidla již uložená na jednotce GO-
Box (poļet náprav).

UPOZORNŉNÍ:
Podrobnosti o platebních prostŚedcích Post-Pay povolených u TOLL2GO najdete v pŚíloze 2 mýtného Śádu na www.asfinag.at.

* Povinná položka

Údaje o vozidle

Údaje k požadovanému platebnímu prostŚedku následného placení (Post-Pay)

Požaduji u následujícího vozidla pŚechod z GO-Box na službu TOLL2GO s využitím TC OBU pro
výbŊr mýtného v Rakousku:

OhlednŊ výbŊru mýtného v Rakousku požaduji

ponechání platebního prostŚedku Post-Pay použitého již u jednotky GO-Box
výbŊr mýtného pro tuto znaļku prostŚednictvím následujícího platebního prostŚedku v režimu
Post-Pay:

pŚímé vyúļtování mýtného pŚes ASFINAG (podrobnosti o GO Direkt viz  www.go-direkt.at)

Jméno (název firmy)*
Ulice*
ļíslo popisné*
Poštovní smŊrovací ļíslo*
Místo*
Stát *
Kontaktní osoba
Email*
Telefon*
Fax

DIĻ

Požadovaný jazyk korespondence

Zákaznické ļíslo ASFINAG (je-li
již k dispozici)

Uživatelské ļíslo u Toll Collect*

Údaje o zákazníkovi

* Povinná položka

Vydavatel karty*

Ļíslo karty*

Platnost do MM/RRRR*

Kontrolní ļíslo karty (KPN, CVC nebo CVV), pokud je na kartŊ uvedeno
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TIP:
Pokud požadujete pŚechod z jednotky GO-Box na službu TOLL2GO u dalších vozidel svého vozového
parku, postaļí, když použijete stranu 4 a pŚiložíte ji ke své žádosti.

Možnosti podání:
FormuláŚ se musí vyplnit kompletn Ŋ a ļitelnŊ a (dle pot Śeby) v ļetnŊ relevantních  pr Ţkazních
dokumentŢ pro emisní t Śídu EURO (prostá kopie) podat prost Śednictvím jedné z následujících
možností u ASFINAG Maut Service GmbH:

Faxem:  +43 (0)1 955 12 77
Emailem:  info@go-maut.at
Poštou na adresu: ASFINAG Maut Service GmbH

 z. Hd. ASFINAG Service Center
 Am Europlatz 1
 A-1120 Wien

UpozorŔujeme Vás, že podání t Ŋchto podkladŢ je možné výhradnŊ u spole ļnosti ASFINAG Maut
Service GmbH a NE u Toll Collect.

Souhlas:

Potvrzuji správnost svých údaj Ţ a souhlasím s tím, že výše uvedené údaje budou elektronicky
zpracovány a uloženy v rámci mýtného systému pro nákladní vozidla a autobusy v Rakousku. Dále
zmocŔuji spoleļnosti Toll Collect GmbH i ASFINAG, popŚ. ASFINAG Maut Service GmbH ke vzájemné
výmŊnŊ údaj Ţ, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné provád Ŋt výb Ŋr mýtného v Rakousku
prostŚednictvím jednotky TC OBU.
RovnŊž souhlasím v plném rozsahu s podmínkami “OBU-Einbuchung in Österreich“ (Zaú ļtování OBU
v Rakousku) spoleļnosti Toll Collect GmbH v platném znŊní,
které jsou uvedeny na www.toll-collect.de.
Beru na vŊdomí, že spoleļnosti ASFINAG Maut Service GmbH i Toll Collect GmbH nejsou povinné
povolit používání jednotky TC OBU pro urļité vozidlo. ASFINAG a Toll Collect jsou naopak oprávnŊné
kdykoli zamítnout použití. Uplatn Ŋní nárok Ţ v Ţļi spole ļnosti ASFINAG na základ Ŋ zamítnutí je
výslovnŊ vylouļeno.
Další podrobnosti o výbŊru mýtného v Rakousku najdete v mýtném Śádu v platném znŊní na
www.asfinag.at.

Firemní razítko, datum a podpis
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PŚechod dalších registraļních znaļek vozidel:

Registraļní znaļka*

Státní pŚíslušnost*

Údaje o vozidle

Údaje k požadovanému platebnímu prostŚedku následného placení (Post-Pay)

OhlednŊ výbŊru mýtného v Rakousku požaduji

ponechání platebního prostŚedku Post-Pay použitého již u jednotky GO-Box
výbŊr mýtného pro tuto znaļku prostŚednictvím následujícího platebního prostŚedku v režimu
Post-Pay:

pŚímé vyúļtování mýtného pŚes ASFINAG (podrobnosti o GO Direkt viz  www.go-direkt.at)

Registraļní znaļka*

Státní pŚíslušnost*

Údaje o vozidle

Údaje k požadovanému platebnímu prostŚedku následného placení (Post-Pay)

OhlednŊ výbŊru mýtného v Rakousku požaduji

ponechání platebního prostŚedku Post-Pay použitého již u jednotky GO-Box
výbŊr mýtného pro tuto znaļku prostŚednictvím následujícího platebního prostŚedku v režimu
Post-Pay:

pŚímé vyúļtování mýtného pŚes ASFINAG (podrobnosti o GO Direkt viz  www.go-direkt.at)
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* Povinná položka

Vydavatel karty*

Ļíslo karty*

Platnost do MM/RRRR*

Kontrolní ļíslo karty (KPN, CVC nebo CVV), pokud je na kartŊ uvedeno

* Povinná položka

Vydavatel karty*

Ļíslo karty*

Platnost do MM/RRRR*

Kontrolní ļíslo karty (KPN, CVC nebo CVV), pokud je na kartŊ uvedeno


Tento formulář je určen výhradně pro zákazníky, kteří své(á) vozidlo(a) s maximální povolenou hmotností více než 3,5 t již vybavili jednotkou GO-Box a chtěli by v budoucnu využívat služeb „TOLL2GO“ k  výběru mýtného v Rakousku s použitím jednotky TC OBU, která byla již řádně nainstalovaná ve vozidle.
 
 
 
TIP:Doporučujeme Vám, abyste namísto tohoto formuláře využili možnosti plně elektronického přechodu v heslem chráněné sekci portálu SelfCare Portal (na www.go-maut.at). Jeho předností je, že rychle a snadno získáte přehled o stavu přihlášení a obratem můžete zjistit případné potřebné úkony.
 
 
Před použitím tohoto formuláře žádosti se bezpodmínečně ujistěte, 
•         že je Vaše vozidlo řádně vybaveno jednotkou TC OBU,
•         že pro své vozidlo již používáte jednotku GO-Box k výběru mýtného,•         že jsou údaje uložené na jednotce GO-Box správné, zejména                   - registrační značka vozidla,                           - státní příslušnost značky vozidla a 
                   - základní kategorie (počet náprav tahače),
•         že registrační značka Vašeho vozidla                    - neobsahuje speciální znaky, např. speciální znaky cyrilice***,                  - nebyla vydaná před 2. lednem 1990 v Rakousku                     (= značka s bílým písmem na černém pokladě)***,
•         že Vaše vozidlo nemá metalizované čelní sklo***,
•         že souhlasíte s podmínkami „OBU-Einbuchung in Österreich“ (zaúčtování OBU v Rakousku)
         společnosti Toll Collect GmbH v platném znění (jsou uvedeny na www.toll-collect.de) a 
•         že je Vámi požadovaný platební prostředek povolen v Rakousku k platbě mýtného v režimu
         následného placení (Post-Pay).
 
TIP:Pokud Vaše vozidlo ještě není přihlášeno do mýtného systému v Rakousku s použitím jednotky GO-Box, můžete si na úvodní stránce portálu SelfCare Portal (na  www.go-maut.at) pouhými několika kliknutími zažádat o plně elektronickou registraci Vaší jednotky TC OBU, která je již  řádně nainstalovaná ve vozidle. Alternativně použijte formulář určený speciálně pro tento případ. 
 
Přechod z jednotky GO-Box na službu TOLL2GO s využitím jednotky TC OBU k výběru mýtného v Rakousku
*** V těchto případech se jednotka TC OBU nemůže dále používat za účelem výběru mýtného v Rakousku.
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Verze 1.0, platná od 1.9.2011                                                                                                                                                                                                           
Strana  z 
UPOZORNĚNÍ: Uživatelské číslo Toll Collect najdete například nahoře vpravo na rozpisu mýtného Toll Collect. Toto číslo je nutné, aby bylo možné řádně předat údaje nutné pro TOLL2GO společnosti Toll Collect GmbH.
Registrační značka*
Státní příslušnost*
UPOZORNĚNÍ:Během registrace se na  TC OBU uloží poslední doložená emisní třída EURO u ASFINAG a kategorie vozidla již uložená na jednotce GO-Box (počet náprav).
UPOZORNĚNÍ: Podrobnosti o platebních prostředcích Post-Pay povolených u TOLL2GO najdete v příloze 2 mýtného řádu na www.asfinag.at.
* Povinná položka 
Údaje o vozidle 
Údaje k požadovanému platebnímu prostředku následného placení (Post-Pay) 
Požaduji u následujícího vozidla přechod z GO-Box na službu TOLL2GO s využitím TC OBU pro výběr mýtného v Rakousku:
Ohledně výběru mýtného v Rakousku požaduji 
Jméno (název firmy)*
Ulice*
číslo popisné*
Poštovní směrovací číslo*
Místo*
Stát *
Kontaktní osoba 
Email*
Telefon*
Fax
DIČ 
Požadovaný jazyk korespondence 
Zákaznické číslo ASFINAG (je-li již k dispozici)
Uživatelské číslo u Toll Collect*
Údaje o zákazníkovi 
* Povinná položka 
Vydavatel karty*
Číslo karty*
Platnost do MM/RRRR*
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TIP:Pokud požadujete přechod z jednotky GO-Box na službu TOLL2GO u dalších vozidel svého vozového parku, postačí, když použijete stranu 4 a přiložíte ji ke své žádosti.
 
Možnosti podání:
Formulář se musí vyplnit kompletně a čitelně a (dle potřeby) včetně relevantních  průkazních dokumentů pro emisní třídu EURO (prostá kopie) podat prostřednictvím jedné z následujících možností u ASFINAG Maut Service GmbH:
 
Faxem:                   +43 (0)1 955 12 77
Emailem:                   info@go-maut.at
Poštou na adresu:          ASFINAG Maut Service GmbH
                            z. Hd. ASFINAG Service Center
                            Am Europlatz 1
                            A-1120 Wien
 
Upozorňujeme Vás, že podání těchto podkladů je možné výhradně u společnosti ASFINAG Maut Service GmbH a NE u Toll Collect.
 
 
 
Souhlas:Potvrzuji správnost svých údajů a souhlasím s tím, že výše uvedené údaje budou elektronicky zpracovány a uloženy v rámci mýtného systému pro nákladní vozidla a autobusy v Rakousku. Dále zmocňuji společnosti Toll Collect GmbH i ASFINAG, popř. ASFINAG Maut Service GmbH ke vzájemné výměně údajů, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné provádět výběr mýtného v Rakousku prostřednictvím jednotky TC OBU.
Rovněž souhlasím v plném rozsahu s podmínkami “OBU-Einbuchung in Österreich“ (Zaúčtování OBU v Rakousku) společnosti Toll Collect GmbH v platném znění,
které jsou uvedeny na www.toll-collect.de.
Beru na vědomí, že společnosti ASFINAG Maut Service GmbH i Toll Collect GmbH nejsou povinné povolit používání jednotky TC OBU pro určité vozidlo. ASFINAG a Toll Collect jsou naopak oprávněné kdykoli zamítnout použití. Uplatnění nároků vůči společnosti ASFINAG na základě zamítnutí je výslovně vyloučeno.
Další podrobnosti o výběru mýtného v Rakousku najdete v mýtném řádu v platném znění na  
www.asfinag.at.
 
Firemní razítko, datum a podpis 
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Přechod dalších registračních značek vozidel:
Registrační značka*
Státní příslušnost*
Údaje o vozidle 
Údaje k požadovanému platebnímu prostředku následného placení (Post-Pay) 
Ohledně výběru mýtného v Rakousku požaduji 
Registrační značka*
Státní příslušnost*
Údaje o vozidle 
Údaje k požadovanému platebnímu prostředku následného placení (Post-Pay) 
Ohledně výběru mýtného v Rakousku požaduji 
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* Povinná položka 
Vydavatel karty*
Číslo karty*
Platnost do MM/RRRR*
* Povinná položka 
Vydavatel karty*
Číslo karty*
Platnost do MM/RRRR*
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