GÉPJÁRMŰVEZETŐK
KÖZREMŰKÖDÉSI
KÖTELEZETTSÉGE
A menetteljesítménytől függő útdíj beszedése teljesen elektronikus
útdíjrendszeren keresztül történik. A szabályszerű útdíjfizetés
előfeltétele, hogy legyen engedélyezett és megfelelően működő GO-Box
a járművön. GO-Boxot számos GO forgalmazó helyen lehet kapni, azt az
útdíjköteles úthálózatba történő belépés előtt megfelelően el kell helyezni
a járműben.

A) A GO-Box szabályszerű elhelyezése
A GO-Boxot a szélvédő belső oldalán kell öntapadó tépőzárcsíkokkal elhelyezni. Szíveskedjen ügyelni arra, hogy az
ablaktörlő-lapátok nyugalmi helyzetükben ne fedjék el a GOBoxot. A GO forgalmazó helyeken Ön természetesen
részletes GO-Box leírást is kap, amely tájékoztatja Önt a
GO-Box helyes felszereléséről és funkcióiról.

B) Járműbejelentő lap
Az aktuális járműbejelentő lap segítségével még az út
megkezdése előtt ellenőrizhetők a mentett adatok különösen a jármű rendszáma, a GO-Box száma és a
bejelentett EURO emissziós osztály. A rögzített adatok
helyesbítése GO forgalmazó helyen néhány perc alatt
lehetséges, ahol Ön az aktuális járműbejelentőt is mindig
kézhez kapja. Ügyelni kell továbbá arra, hogy a járműben
legyen mind a járműbejelentő lap, mind azok az igazolások,
amelyek lehetővé teszik a jármű egyértelmű besorolását egy
tarifacsoportba. A megengedett igazoló dokumentumokhoz
tartozik
különösen
a
forgalmi
engedély,
a
gyártásmegfelelőségi okmány (COP) és a CEMT engedély.

C) Rendszám
Vegye tekintetbe, hogy a GO-Box rendszámhoz kapcsolt, ezért eltérő rendszámú járművekben nem
szabad használni. A gépjárművezetőnek kell ellenőriznie, hogy megegyezik-e a GO-Boxon tárolt
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rendszám a gépjárművön elhelyezett forgalmi rendszámmal (ez a járművön kötelezően magával vitt
járműbejelentő lap segítségével könnyedén lehetséges). A gépjárművezetőnek biztosítania kell
továbbá, hogy a forgalmi rendszám tartósan hiánytalanul látható legyen, és ne legyen szennyeződés,
hóréteg, sérülés stb. miatt olvashatatlan.

D) A GO-Box szabályszerű kezelése
A GO-Box kezelése egyszerű, és könnyen megérthető.
▌

Működési alkalmasság ellenőrzése („Status-Check”)

Ha a GO-Box gombját két másodpercnél rövidebb ideig tartja lenyomva, ellenőrizheti az aktuálisan
beállított tengelyszámot és a GO-Box státuszát (működőképességét).
2, 3 vagy 4
(tengely-fényjelző)

a beállított kategória
(tengelyszám) 1x
zölden villog

a beállított kategória
(tengelyszám) 2x
zölden villog

4x piros villogás vagy
nincs villogás

▌

S
(státusz-fényjelző)

Státusz-lekérdezés
eredménye

1x zöld villogás

A GO-Box műszakilag
rendben van
(meg lehet kezdeni az
útdíjköteles szakaszon
való utat). A
díjellenőrző kapukon
való áthaladáskor a
plusz csipogás
azonban
figyelmeztethet arra,
hogy keressük fel
valamelyik GO
értékesítő helyet, ill.
jelezheti a GO-Box
zárolását.

2x piros villogás

A GO-Box műszakilag
rendben van Figyelmeztetés:
Pre-Pay számlát GO
forgalmazó helyen
feltétlenül feltölteni (!)

4x piros villogás vagy
nincs villogás

nem működőképes
GO-Box feltétlenül
GO forgalmazó helyet
felkeresni és a GOBoxot átvizsgáltatni!

Kategória (tengelyszám) módosítása

Ha a GO-Box gombját két másodpercnél hosszabb ideig
tartja
lenyomva,
módosíthatja
a
járműkategóriát
(tengelyszámot). Ekkor a tengelyszám mindenkor egy-egy
kategóriával emelkedik, majd újrakezdődik a tárolt
alapkategóriával. A tengelyek helyes beállítása a
gépjárművezető felelőssége. Pótkocsi vagy nyerges
pótkocsi hozzákapcsolása vagy későbbi lekapcsolása
esetén a járműkategóriát megfelelően át kell állítani.
Kivétel: buszok vagy lakókocsik által vontatott pótkocsikat a
járműkategóriánál nem kell figyelembe venni!
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▌

A GO-Box hangjelzései

Ha díjfizető kapun halad át, a GO-Box hangjelzésekkel
tájékoztatja a gépjárművezetőt az útdíj megfizetéséről.
EGY rövid hangjelzés (csipogó hang):
A fizetés a beállított kategória és a GO-Box-ban beállított
EURO emissziós osztály alapján történik, nincsen
figyelmeztetés.
KÉT rövid hangjelzés:
Az úthasználati díjat a beállított kategória és EURO
emissziós osztály alapján fizette be. Figyelem: Keresse fel a
legközelebbi GO-értékesítőhelyet!
Okok: a Pre-Pay egyenleg a határérték alá esett, lejár a
szerződés, módosítani kell a GO-Box-on lévő adatokat, vagy
visszahívták a GO-Boksz-ot, hogy le kell cserélni.
NÉGY rövid hangjelzés azt jelenti, hogy az útdíjat nem rótták le szabályszerűen. Ebben az esetben
az a kötelezettség áll fenn, hogy az útdíjat egy GO forgalmazó helyen utólag kell megfizetni (ehhez
lásd E) pontban leírtakat).
NINCS hangjelzés: Ha a GO-Box nem ad ki magából hangjelzést, akkor nem történt útdíjfizetés. Az
útdíjat (az osztrák Útdíjszabályzat, B rész, 8.2.4.3.3. pontjának figyelembevételével) egy GO
forgalmazó helyen utólag meg kell fizetni (ehhez lásd E) pontban leírtakat). Ellenőrizni és adott
esetben korrigálni kell a GO-Box működőképességét és megfelelő elhelyezését.

E) Az útdíj utólagos megfizetésének lehetőségei
Az Útdíjszabályzat feltételeinek teljesülése esetén több lehetőség van a nem szabályszerűen lerótt
útdíj utólagos megfizetésére:
▌

Utánfizetés GO forgalmazó helyen

Az útdíj GO forgalmazó helyen történő utólagos megfizetése mindenkor az első olyan útdíjelszámoló
helytől számítva, amelyen az útdíjat nem fizették meg szabályszerűen, öt órán és 100 kilométeren
belül lehetséges.
▌

Központi utánfizetés

Központi utánfizetés csak akkor lehetséges, ha az útdíjköteles úthálózatot
helytelen tengelyszám (kategória) alkalmazásával használták, vagy
Az EURO emissziós osztály rögzítésével amelyhez túl alacsony tarifacsoporthoz lett
hozzárendelve,
ezért az útdíjnak csak részleges befizetése történt meg.
A központi utánfizetés az első csak részben megfizetett útdíjszakasz használatának időpontjától
számított 48 óra időtartamon belül lehetséges. Központi utánfizetés („48 órás utánfizetés”) kizárólag a
SelfCare Portal-on keresztül (www.go-maut.at lapon) vagy telefonon az ASFINAG Központi
Ügyfélszolgálatánál a 0800 400 12 400 ill. +43 (1) 955 12 66 számon lehetséges.
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Figyelem:
GO forgalmazó helyen az utánfizetés mindig csak 5 órán és 100 kilométeren belül lehetséges.
Négyszeres hangjelzés ill. hiányzó hangjelzés (nincs csipogás) esetén telefonon nem lehet utólag
fizetni. Ebben az esetben az utánfizetés csak GO forgalmazó helyen lehetséges.

F) GO forgalmazó helyek
Ausztria felsőbb- és alsóbbrendű úthálózatán, valamint az
ahhoz vezető számos szomszédos autópályaszakaszon
számos GO forgalmazó hely áll az Ön rendelkezésére.
Ezeket a GO forgalmazó helyeket Ön jellegzetes
megjelölésükről ismeri meg, mint például:

G) Mi a teendő, ha a GO-Box nem működik?
Ha a GO-Box nem működik, a gépjárművezetőnek azonnal a legközelebbi GO forgalmazó helyhez
kell fordulnia. Bármely GO forgalmazó helyen megtörténhet a GO-Box működőképességének, és az
útdíj utolsó 30 útdíjfizetési szakaszra vonatkozó szabályszerű megfizetésének ellenőrzése.
Ezenkívül az ASFINAG Központi Ügyfélszolgálat a 0800 400 12 400 ill. +43 (1) 955 12 66
telefonszámon nonstop segítséget nyújt, és készséggel megválaszolja az Ön kérdéseit.
Természetesen www.go-maut.at honlapunkon is számos információt talál.
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