POVINNOSTI ŘIDIČŮ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
Výběr mýtného závislého na počtu ujetých kilometrů probíhá pomocí
plně elektronického systému mýtného. Předpokladem řádného placení
mýtného je instalace schváleného a správně fungujícího GO-Boxu, který
je třeba s sebou vozit ve vozidle. GO-Boxy lze obdržet v řadě prodejních
míst GO. GO-Box je nutné umístit správně do vozidla ještě před vstupem
na silniční síť s povinností placení mýtného.

A) Řádné umístění GO-Boxu do vozidla
GO-Box se umísťuje na vnitřní straně čelního skla pomocí
samolepicích pásů na suchý zip. Dávejte pozor, aby GO-Box
nepřekrývaly stěrače v klidové poloze. Kromě samotného
GO-Boxu v prodejních místech obdržíte samozřejmě též
podrobného průvodce GO-Boxu, ve kterém naleznete
informace ke správné montáži a funkcím GO-Boxu.

B) Deklarace o vozidle
Před zahájením jízdy je nutné prověřit uložená data dle
deklarace vozidla, která obsahuje
značku motorového vozidla, číslo jednotky GO-Boxu a
deklarovanou emisní třídu EURO. Uložená data lze
kdykoliv opravit v prodejním místě GO, během několika málo
minut, kde rovněž kdykoliv obdržíte aktuální deklaraci
vozidla. Dále je třeba dbát na to, abyste ve vozidle vozili jak
deklaraci vozidla tak doklady umožňující jednoznačné
přiřazení vozidla k jedné z tarifních skupin. Ke schváleným
dokladům patří zejména velký technický průkaz vozidla,
osvědčení výrobce (COP) a povolení CEMT.

C) Poznávací značka
Mějte prosím na paměti, že GO-Box je vázaný na poznávací značku a nelze jej tedy používat ve
vozidlech s odlišnou poznávací značkou. Řidič motorového vozidla musí zkontrolovat, zda poznávací
značka uložená v GO-Boxu odpovídá úřední poznávací značce umístěné na vozidle (to je bez
problémů možné pomocí deklarace vozidla, kterou je nutné vozit s sebou). Řidič motorového vozidla
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musí dále zajistit, aby úřední poznávací značka byla trvale a plně viditelná a aby nebyla nečitelná v
důsledku znečištění, vrstvy sněhu, poškození atd.

D) Řádné ovládání GO-Boxu
Ovládání GO-Boxu je snadné a lehce srozumitelné.
▌

Kontrola funkční způsobilosti („Status-Check“)

Stisknutím tlačítka na GO-Boxu méně než dvě sekundy lze zkontrolovat aktuálně nastavený počet
náprav a stav (funkční způsobilost).
2, 3 nebo 4
(nápravy – světelný
indikátor)

S
(stav – světelný
indikátor)

1x zelené zablikání
nastavené kategorie
(počet náprav)

1x zelené zablikání

2x zelené zablikání
nastavené kategorie
(počet náprav)

2x červené zablikání

4x červené zablikání
nebo bez zablikání

4x červené zablikání
nebo bez zablikání

▌

výsledek dotazu
na stav
GO-Box je technicky
o.k.
(lze nastoupit
zpoplatněnou jízdu).
Při projetí pod
mýtným portálem
Vás však přesto
může dodatečné
pípnutí vyzvat k k
vyhledání
distribučního místa
GO, respektive
upozornit na
zablokování GOBoxu.
GO-Box je technicky
o.k.
Varování:
nutné nabít
předplacený kredit
(Pre-Pay) v
prodejním místě GO
(!)
nefunkční GO-Box
Ihned navštivte
prodejní místo GO a
nechejte GO box
zkontrolovat!

Změna kategorie (počet náprav)

Stisknutím tlačítka na GO-Boxu déle než dvě sekundy lze
změnit kategorii vozidla (počet náprav). Tímto se změní
nastevení kategorie o jednu kategorii a začíná následně
opět u uložené, základní kategorie. Za správné nastavení
počtu náprav je zodpovědný řidič motorového vozidla.
Pokud řidič připojí přívěs nebo návěs a později jej opět
odpojí, musí vždy změnit kategorii vozidla.
Výjimka: Přívěsy tažené autobusy či obytnými automobily
není nutné zohledňovat u kategorie vozidla!
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▌

Akustické signály GO-Boxu

Při průjezdu mýtným portálem informuje GO-Box řidiče
motorového vozidla akustickými signály o úhradě mýtného.
JEDEN krátký signální tón (pípnutí):
úhrada se provede na bázi nastavené kategorie a emisní
třídy EURO, uložené v paměti GO-Boxu, není vydáno žádné
varování
DVA krátké signální tóny:
Transakce
potvrzena
varování!
Mýtné bylo uhrazeno na bázi nastavené kategorie a emisní
třídy EURO, je však přesto nutno obratem vyhledat jedno z
nejbližších distribučních míst GO!
Příčiny: Kredit Pre-Pay poklesl pod mezní hodnotu, smlouva
dobíhá, data v paměti GO-Boxu je nutno změnit, nebo GOBox je svoláván k výměně.
ČTYŘI krátké signální tóny znamená, že mýtné nebylo řádně odvedeno. V tomto případě platí
povinnost doplatit mýtné v jednom z prodejních míst GO (viz bod E).
BEZ signálního tónu: Jestliže ze sebe GO-Box nevydá žádný signální tón, nebylo mýtné odvedeno.
Mýtné je nutné doplatit (při dodržení mýtného řádu, části B, bodu 8.2.4.3.3) v jednom z prodejních
míst GO (viz bod E). Je nutné zkontrolovat funkční způsobilost a správné umístění GO-Boxu a v
daném případě provést opravu.

E) Možnosti doplacení mýtného
Při naplnění předpokladů mýtného řádu existuje několik možností, jak doplatit mýtné, které nebylo
řádně uhrazeno:
▌

Doplacení na jednom z prodejních míst GO

Doplacení mýtného na jednom z prodejních míst GO je možné do pěti hodin, nejpozději však do
100 kilometrů, vždy počítáno od prvního místa, na kterém mýtné nebylo řádně uhrazeno.
▌

Centrální doplacení

Centrální doplacení je možné pouze tehdy, kdy byla silniční síť použita
s uplatněním nesprávného počtu náprav (kategorie) nebo
od 1. ledna 2010 na základě nastavení nesprávné emisní třídy EURO přiřazené příliš nízké tarifní
skupině
a v důsledku toho s odvedením pouze části mýtného.
Centrální doplacení je možné v časovém období do 48 hodin, počítáno od okamžiku použití prvního
mýtného úseku, ve kterém bylo mýtné uhrazeno jen částečně. Centrální doplacení („doplacení do 48
hodin“) je možné výhradně přes samoobslužný portál SelfCare (na našem webu
www.go-maut.at) nebo telefonicky v servisním středisku ASFINAG pod číslem (0)0800 400 12 400
popř. +43 (1) 955 12 66.
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Pozor:
Doplacení na jednom z prodejních míst GO je vždy možné jen do 5 hodin a do 100 kilometrů.
Při čtyřnásobném signální tónu popř. nevydání žádných signálních tónů (bez pípnutí) nelze mýtné
doplatit telefonicky. V tomto případě je doplacení možné pouze v jednom z prodejních míst GO.

F) Prodejní místa GO
Máte k dispozici řadu prodejních míst GO v silniční síti
vyššího i nižšího řádu v Rakousku, včetně řady okolních
dálničních přivaděčů. Tato prodejní místa GO poznáte na
jejich výrazném označení, jako např.

G) Co dělat, když to nefunguje?
Jestliže GO-Box nefunguje, musí se řidič motorového vozidla ihned obrátit na nejbližší prodejní místo
GO. Kontrolu funkční způsobilosti GO-Boxu a řádného odvedení mýtného za posledních 30 mýtných
úseků lze provést v každém prodejní místě GO.
Kromě toho je Vám k dispozici 24 hodin denně servisní středisko ASFINAG pod telefonním číslem
(0)0800 400 12 400 popř. +43 1 955 12 66, které je Vás podpoří a zodpoví Vaše dotazy. Mnoho
informací samozřejmě naleznete také na našem webu www.go-maut.at.
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