REGISTRUJTE SE NYNÍ!
A ZÍSKEJTE BONUS!

MÝTNÉ V BELGII 2016:
S UTOU PŘEKONÁTE I TUTO PŘEKÁŽKU.
Zavedení elektronického mýtného v Belgii přináší některé novinky.
Od 01.04.2016 budou elektronické
časové
známky
tzv.
eurovignetty
nahrazeny satelitním mýtným systémem
Viapass.

Současné hranice povinnosti platit mýtné
se snižují; od dubna 2016 mají všechna
vozidla s povolenou celkovou
hmotností vyšší než 3.5 tuny povinnost
platit mýtné. Autobusy jsou od placení
mýtného osvobozeny.

Všechna vozidla musí být vybavena
zařízením Viapass On-Board Unit
(OBU) a registrována u provozovatele
mýtného.

Sazby mýtného budou záviset na
celkové povolené hmotnosti, emisní třídě
EURO a silniční kategorii (viz.tabulka
tarifů)

Záloha za jednotku OBU je 135 € .

Nový mýtný system se vztahuje na všechny dálnice a státní silnice Vlámska, Valonska a Bruselského regionu.

Tarify pro regiony Vlámska, Valonska and Bruselského regionu:
Tarify pro Bruselský region

Tarify pro Vlámsko a Valonsko

městská oblast

dálnice
€/km
>3.5 t - 12 t >12 t - 32 t
Euro 0-1-2 0.146 €
0.196 €
Euro 3
0.126 €
0.176 €
Euro 4
0.095 €
0.145 €
Euro 5
0.074 €
0.124 €
Euro 6
0.074 €
0.124 €

>32 t
0.200 €
0.180 €
0.149 €
0.128 €
0.128 €

€/km
>3.5 t - 12 t >12 t - 32 t
Euro 0-1-2 0.146 €
0.196 €
Euro 3
0.126 €
0.176 €
Euro 4
0.095 €
0.145 €
Euro 5
0.074 €
0.124 €
Euro 6
0.074 €
0.124 €

>32 t
0.200 €
0.180 €
0.149 €
0.128 €
0.128 €

>3.5 t - 12 t >12 t - 32 t
>32 t
0.188 €
0.263 €
0.292 €
0.163 €
0.238 €
0.267 €
0.132 €
0.207 €
0.236 €
0.109 €
0.184 €
0.213 €
0.099 €
0.174 €
0.203 €
Source: www.viapass.be

Naskenuj a registruj se!

Připravte již nyní Váš vozový park na belgické mýtné!
Jednejte rychle a využijte našich dlouholetých zkušeností v oblasti mýtného. Registrujte již nyní svá vozidla, která
budou podléhat povinnosti platit mýtné přes UTA/CCS a získejte bonus za včasnou rezervaci!

UTA Bonus za včasnou registraci*:
• 100% sleva na exkluzivní UTA Premium Servis**
• Bonus až do výše 20 € za objednanou OBU jednotku***
* na registraci/OBU objednávku přes UTA/CCS do 31.01. 2016
** poplatek za UTA Premium Servis je 2.50 €/měsíčně za každé registrované vozidlo
*** 5 € bonus obdržíte za každou objednanou a aktivní OBU jednotku! Bonus se zvyšuje v závislosti na průměrném netto obratu mýtného za
VIapass Box (registrovaný přes UTA/CCS) v prvních třech měsících po spuštění mýtného systému na 10€ při obratu > 500 € a 20 € při obratu
> 1,000 €.

Zaregistrujte se jednoduše přes UTA Premium Servis
Přebíráme veškeré administrativní úkony za Vás. Od žádosti o přístupové údaje a registraci vozidel přes
uživatelský
portal Satellic (Road User Portal) až po OBU objednávky, přiřazení vozidel a změny týkající se
klklk
vozidel.

Můžete si vybrat mezi……….
...okamžitou registrací vozidel a
současně objednání Viapass OBU
jednotek

….hromadnou objednávkou Viapass
OBU jednotek (min.počet objednaných
jednotek jsou 2 ks)

• Poté vyplňte formulář "Order Viapass
Box s UTA Premium Servis".

• Poté vyplňte první stranu formuláře
"Collective Order Viapass Box s UTA
Premium Servis" .

• Pro každé vozidlo zašlete čitelnou kopii
technického průkazu (včetně dokladu o
emisní třídě vozidla)
• Objednejte teď, zaplaťte později! Můžete
si vybrat, zda chcete OBU jednotky zaslat
ihned po objednání nebo až krátce před
spuštěním mýtného systému. Záloha musí
být odpovídajícím způsobem zaplacena.

• Uveďte požadovaný počet jednotek
OBU.
• Dodání zaručeno do požadovaného
termínu! Zadejte požadovaný termín
dodání do formuláře. Záloha musí být
zaplacena odpovídajícím způsobem.
(Bude Vás kontaktovat přímo provozovatel
mýtného)

• Zašlete podepsané formuláře do CCS.
• Zašlete podepsané formuláře do CCS..
•. Prosím, pošlete nám dodatečně
informace o vozidlech (objednávkový
formulář str.2) jakmile si budete jistí
která vozidla budou v Belgii provozována.

S UTA/CCS, vše na jedno kliknutí!
Všechny důležité informace jak registrační formuláře tak i vše okolo tématu mýtné v Belgii 2016 jsme pro vložili
na www.ccs.cz Další ,informace naleznete také na www.uta.com/tolls-belgium. Pro další informace nás
neváhejte kontaktovat na uta@ccs.cz.
Jsme tu pro Vás - Váš UTA mýtný expert.
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