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OPŁATY DROGOWE
W BELGII
ZROZUMIEĆ BELGIJSKI PODATEK
W dniu 1 kwietnia 2016 roku, trzy regiony belgijskie - Flandria, Walonia i Bruksela
- wprowadziły opłatę ustaloną w oparciu o wykorzystanie belgijskiej sieci
drogowej. Celem tej opłaty kilometrowej jest przeniesienie kosztów
infrastrukturalnych na belgijskich drogach, a także wpływ na środowisko ruchu
ciężarowego.
Opłata kilometrowa ma zastosowanie w obciążających sieć około 6500 km, w
trzech regionach autostrad, ale także dróg regionalnych i lokalnych. Dotyczy to
wszystkich pojazdów do przewozu towarów o maksymalnej dopuszczalnej
masie przekraczającej 3,5 tony.

pojazdów
> 3,5 T

obciążają sieć
6500 km

3 regiony

TARYFY

* Obszar miejski w Brukseli = wszystkie drogi, które nie są autostradami.
(Źródło: Viapass - stawki obowiązujące od 1 lipiec 2018 r., z zastrzeżeniem zmian Viapass).

KONTROLE I KARY
Aby być w dobrym stanie, wszystkie ciężkie pojazdy poruszające się po drogach
publicznych w Belgii muszą mieć na pokładzie On Board Unit (OBU).
Stałe elastyczne urządzenia sterujące są umieszczone w sieci w celu wykrycia
sprawców, na których będą nakładane grzywny. Mobilne zespoły również
przeprowadzają wyrywkowe kontrole na wszystkich drogach belgijskich aby
kontrolować i zwerbalizować każdego kierowcę, który nie stosuje się do
przepisów.
Średnio mandat wynosi 1 000 €, stosowany co 3 godziny, aż do zgodności
pojazdu.

www.eurotoll.eu

DLACZEGO TRIBOX AIR ?
SWOBODNE PRZEJAZDY W SZEŚCIU KRAJACH
Działający we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii i Belgii, TRIBOX Air zostanie
wdrożony również w Niemczech w 2018 roku. To pierwsze urządzenie, które może
obsługiwać aż 6 krajów Uni Europejskiej.

BĄDŹ NIEZALEŻNY
Podłączony stale lub w zapalniczce, TRIBOX Air jest prosty w instalacji. Może być
podłączony bezpośrednio w warsztatach zespołów bez konieczności odwiedzenia
autoryzowanego dostawcy.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Raz zainstalowany, TRIBOX Air jest w pełni konfigurowany zdalnie poprzez
technologię bezprzewodową. W ten sposób, za pomocą kilku kliknięć i bez zmian
sprzętowych można:
- przenieść sprawę do innego pojazdu lub innej agencji
- dodanie nowych usług
- dodać nowych sieci (np. w Niemczech w 2018r)

Bez depozytu!
Czy wiesz? Twój TRIBOX Air zapewnia swobodę, bez depozytu.

PILOTOWANIE FLOTY
Bezpośrednio zintegrowany TRIBOX Air w czasie rzeczywistym, geolokalizacja, geofencing i
zarządzanie POI umożliwiają śledzenie floty i optymalizację trasy. W przypadku anomalii w podróży,
wysyłamy alerty w czasie rzeczywistym dzięki czemu masz możliwość szybkiej reakcji, co pozwala
utrzymać jakość dostaw, a tym samym zadowolenie klienta.

www.eurotoll.eu

EUROTOLL
DOSTĘPNY AŻ W 16 KRAJACH
Lider myta w Europie, Eurotoll dekoduje przejazd dla was i wspiera wszystkie procedury techniczne i administracyjne,
dzięki czemu można swobodnie poruszać się po 55 000 km sieci płatnych w Europie (autostrady, mosty, tunele,
parkingi).
Eurotoll jest jednym usługodawcą z jedna faktura w 16 krajach europejskich (Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia,
Luksemburg, Holandia, Austria, Niemcy, Dania, Szwajcaria, Włochy, Polska , Węgry, Czechy, Słowacja, Szwecja).

OPTYMALIZACJA BUDŻETU SYSTEMU
POBORU OPŁAT
Dzień po dniu, Eurotoll przekazuje wszystkie informacje potrzebne do
optymalizacji budżetu z opłat. Codzienny monitoring, szczegółowe informacje o
przejazdach, alarmy do fakturowania (TLPC, klasa...) są dostępne online.
Bezpieczny abonent.
Ponadto nasi konsultanci oferują pomoc w codziennym zarządzaniu flotą i
pomagają zidentyfikować potencjalną optymalizację stacji poboru opłat.

ROZWIĄZANIA
Oprócz standardowej oferty, Eurotoll znany jest z elastyczności i pracy w trybie projektu do
opracowania indywidualnych rozwiązań i połączony z systemami EDI (przepływy) do danych
opłat mogą być włączone do oprogramowania biznesowego (TMS, ERP...).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Skontaktuj się z nami! Nasi wielojęzyczni doradcy klienta są dostępni, aby odpowiedzieć na każde z Państwa pytań.

+33 (0)1 7238 7639

service.premium@eurotoll.fr

www.eurotoll.eu

