
Új európai értékesítési és marketing igazgató 
 
Philippe Duthoit irányítása alatt Nadi Kanaan veszi át az eurotoll 
európai értékesítési és marketing osztályát. 
 
Mérnöki végzettsége és a kereskedelmi kapcsolatok iránti 
érzékenysége, valamint a fuvarozás világával kapcsolatos ismeretei 
alapján egyértelműen képes a feladat ellátására. 
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Nadi Kanaan  
Nadi.kanaan@eurotoll.fr 
Marketing és értékesítési részleg 
30 Bd Gallieni 92442 Issy Les Moulineaux Cedex 

A Tribox Air eurotoll készülékek sikeres tesztelése a Viapass 
hálózaton való jóváhagyáshoz 
 
A belgiumi átjárhatósági projekt részeként az eurotoll fontos lépést tett a 
berendezéseinek a Viapass hálózaton való elfogadtatásához. 
A megoldás kompatibilitását a belga állam által kialakított ellenőrző rendszerben 
tesztelték laboratóriumi és közúti körülmények között. 
2017 elején fejezzük be a jóváhagyási eljárás utolsó két szakaszát, és azt 
követően már kínálni tudjuk a Tribox Air, a többfunkciós, többhálózatos OBU 
egységet (Franciaország, Spanyolország, Portugália, Ausztria, Belgium) 

ÉRINTHKEZÉS : + 36 1 909 1101 

Email : contact@eurotoll.eu 

Az eurotollról: 

Eurotoll ajánlatok: hírek 

Cseh Köztársaság 
Október 1-től már az eurotoll-lal közlekedhet a Cseh Köztársaság fizetős útjain. 
Szerelje be a PREMID OBU egységet és rendezze csehországi útdíját az 
eurotoll számla segítségével: egyszerű, nem kell feltölteni a számláját, mielőtt 
közlekedne az úthálózaton, és a járművezetőnek sem kell aggódnia az OBU 
miatt. Az eurotoll ügyfelek meg tudják tekinteni a tranzakciók adatait az 
ügyfélszolgálati zónában. 
…és mindig csak egyetlen szerződés, egyetlen kapcsolattartási pont, egyetlen 
számla a 19 európai fizetős úthálózaton való közlekedéshez. 
Ha többet szeretne megtudni az ajánlatról, keressen meg bennünket: 
contact@eurotoll.eu és https://www.eurotoll.eu/hu/ajanlatunk/cseh-
koztarsasag/ 



XPO Logistics 
Az eurotoll több mint 10 éve támogatja az XPO Logistics (volt Norbert 
Dentressangle) céget az útdíjak kezelése és követése terén.  
A sikeres együttműködés kulcsszavai: 
 
• Proaktivitás, 
• Innováció, 
• követés, 
• kísérés. 

 
Ha szeretne többet megtudni a partneri viszonyt összetartó erőről, olvassa el 
az XPO Fuvarozási Szolgálatának vezetőjével, Didier Tallaronnal készült 
interjút. https://www.eurotoll.eu/hu/2017/02/07/az-xpo-logistics-cikke/ 
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Átadjuk a szót az ügyfeleinknek 

Tudta? Az eurotoll jelenti… 

A francia autópálya üzemeltető társaságok erősítik az ellenőrzést. 
 
Az Ön nehéz áruszállító járműve az eurotoll TISPL OBU egységével van felszerelve. Az autópálya 
üzemeltetők által kínált engedmények igénybevételéhez a TISPL címkének meg kell felelnie annak a 
regisztrált járműnek, amelyen azt elhelyezték. Ha ez nem teljesül, akkor az autópálya üzemeltető 
visszavonja a kedvezményt (ami az útdíj akár 13%-a lehet).  
 
Az eurotoll tájékoztatja, hogy a fizetős utakon automatikus és rendszeres ellenőrzéseket végeznek. 
 
Az eurotoll ügyfelek könnyen ellenőrizni tudják az előfizetői zónában, hogy az eurotoll kártya megfelel-e a 
járműnek. Amennyiben eltérés van, az online rendelési funkció lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan 
megfeleljenek ennek a követelménynek, és megtarthassák az autópálya üzemeltető társaságok által 
biztosított kedvezményeket. (Az útdíj akár 13%-a lehet) A cég ügyfél-tanácsadója további információkkal áll 
a rendelkezésére. 
 
Franciaországi kedvezmények : https://www.eurotoll.eu/wp-content/uploads/2016/06/baremes-remises-
tispl_oct-2016.pdf 

FIGYELMEZTETÉSEK NYOMKÖVETÉS KIMUTATÁSOK ADATOK 

További információk a honlapon - https://www.eurotoll.eu/hu/ 
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