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OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY CCS TOLL
Platné od 1. 4. 2015, pro karty Toll.
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337.
§1
Definice pojmů
1. CCS = CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., se sídlem Voctářova 2500/20a, Praha 8, IČ: 27916693, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 126337.
2. OP = tyto Obchodní podmínky užívání karty CCS Toll, které jsou v platném znění nedílnou součástí Smlouvy.
3. VOP Provozovatele = Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele Systému elektronického mýtného v platném znění
4. Objednávka = formulář objednávka karet CCS a objednávkový formulář Příloha k objednávce karet CCS určený pro objednávku karet CCS Toll. Pro Stávající Zákazníky
CCS se Objednávkou rozumí pouze formulář Příloha k objednávce karet CCS určený pro objednávku karet CCS Toll. Objednávkou se pro Stávající Zákazníky CCS rozumí i
jakýkoli projev vůle učiněný vůči CCS, ze kterého je zřejmá vůle zákazníka objednat karty CCS Toll.
5. Smlouva = smlouva o užívání karty CCS Toll ve znění platných OP, která je na základě Objednávky Zákazníka uzavřena okamžikem, kdy CCS vydá písemné Potvrzení
o přijetí Objednávky nebo okamžikem prvního použití Karty Zákazníkem, podle toho která skutečnost nastane dříve.
6. Karta = karta CCS Toll vydaná společností CCS Zákazníkovi. Karta slouží k identifikaci pro bezhotovostní úhradu Mýtného.
7. PIN = osobní identifikační číslo, které je jedinečným kódem přiděleným ke Kartě, bez jehož znalosti zpravidla nelze Kartu použít.
8. Mýtné = veškeré poplatky za použití zpoplatněných úseků komunikací v ČR, záloha na OBU jednotku nebo jiné poplatky související s úhradami v Systému, které dle
Zákona a OP Provozovatele je Zákazník povinen uhradit Provozovateli Systému.
9. Systém = systém výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice
10. Provozovatel Systému = Ředitelství silnic a dálnic ČR
11. ČSOB = subjekt pověřený na základě smluv s Provozovatelem Systému k realizaci výběru Mýtného.
12. Zákazník = osoba, která uzavřela s CCS Smlouvu
13. Stávající Zákazník CCS = osoba, která má ke dni doručení Objednávky uzavřenou s CCS Smlouvu o užívání karet CCS.
14. Pohledávka = pohledávka vzniklá Provozovateli za Zákazníkem z titulu povinnosti uhradit Mýtné.
15. Akceptační místo = každé místo určené pro výběr Mýtného vybavené terminálem ČSOB, který přijímá Karty. Seznam Akceptačních míst se nachází na www.premid.cz
16. Vozidlo = silniční motorové vozidlo, které je v souladu s platnými právními předpisy povinno platit poplatky za použití zpoplatněných úseků komunikací v ČR.
17. OBU jednotka = zařízení Vozidla umožňující automatickou registraci mýtných transakcí a kategorizaci Vozidla
18. Zákon = znamená zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb.

§2
Objednávka
1. Zákazník je povinen uvést v Objednávce, která je návrhem na uzavření Smlouvy, pravdivé údaje a přiložit doklady požadované ve formuláři Objednávky. Po dobu trvání
smluvního vztahu musí Zákazník bezodkladně písemně oznámit CCS jakoukoli změnu údajů uvedených v Objednávce, zejména změnu obchodní firmy, IČ, sídla, jména,
příjmení, bydliště, bankovního spojení a změny skutečností zapisovaných v Obchodním rejstříku doložit aktuálním výpisem z Obchodního rejstříku. Zákazník obdrží požadované Karty po doručení řádně vyplněné a podepsané Objednávky na adresu CCS. Nezávisle na předání Karty obdrží Zákazník ke každé Kartě doporučeným dopisem
informaci o PIN a o době platnosti Karty.

§3
Předmět Smlouvy a Smlouva
1. CCS vydá a předá Zákazníkovi v Objednávce požadované Karty. Provozovatel Systému na základě smluv s CCS umožní Zákazníkovi, po identifikaci Kartou a zpravidla po
zadání PIN, bezhotovostní úhradu Mýtného dle podmínek VOP Provozovatele. Režimy a způsoby úhrady, stejně jako i výše Mýtného se řídí výhradně podmínkami VOP
Provozovatele. Provozovateli vzniká při bezhotovostní úhradě Mýtného Kartou Pohledávka.
2. Zákazník bere na vědomí a uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, že nominální hodnota Pohledávky je na základě smluvních vztahů pravidelně postupována z Provozovatele na ČSOB a z ČSOB na CCS. Zákazník se zavazuje veškeré takto postupované nominální hodnoty Pohledávek hradit v plné výši CCS dle podmínek v těchto OP dále
uvedených.
3. Zákazník souhlasí, aby se úhrady Pohledávek postoupených na CCS uskutečňovaly formou inkasa z účtu Zákazníka, což dokládá ve formuláři Potvrzení o zpřístupnění
účtu potvrzením banky nebo čestným prohlášením nebo u právnických osob prohlášením svého statutárního zástupce o tom, jakou formou a od kdy bylo inkaso z účtu
Zákazníka povoleno. Stávající Zákazníci CCS dávají uzavřením Smlouvy CCS souhlas s využitím jimi již dříve zpřístupněného účtu i pro inkasa úhrad Pohledávek dle
této Smlouvy. CCS předkládá prostřednictvím své banky bance Zákazníka okamžitě splatný inkasní příkaz v CZK vždy po 1. dni měsíce, který bude zahrnovat částku
odpovídající výši Pohledávek postoupených na CCS v období od 16. do posledního dne měsíce a dále okamžitě splatný inkasní příkaz v CZK po 15. dni měsíce, který
bude zahrnovat částku odpovídající výši Pohledávek postoupených na CCS v období od 1. do 15. dne měsíce. Zákazník se zavazuje udržovat na svém bankovním účtu
dostatek prostředků tak, aby CCS mohla úplně a včas inkasovat veškeré částky postoupených Pohledávek. Zákazník odpovídá za to, že dá rovněž příkaz bance, aby
proplácela inkasní příkazy předložené CCS, a tento příkaz neodvolá po dobu platnosti Smlouvy a neodvolá jej ani po jejím skončení pokud trvají jakékoli pohledávky
CCS za Zákazníkem.
4. Pro případ, že nebude možné z jakéhokoli důvodu provést inkaso z účtu, se má za nesporné, že Zákazník je v prodlení s úhradou dlužných částek a smluvní strany si pro
takový případ sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, který je CCS ode dne následujícího po dni neúspěšného příkazu k provedení inkasa oprávněna Zákazníkovi vyúčtovat. V případě, že nebude možné z jakéhokoli důvodu provést inkaso z účtu, je CCS oprávněna i bez předchozího upozornění
zablokovat všechny Karty Zákazníka. Při uplatnění tohoto oprávnění neodpovídá CCS za jakoukoli újmu, která by tímto mohla Zákazníkovi vzniknout.
5. Doklad na úhradu Mýtného s náležitostmi účetního dokladu vystavuje Zákazníkovi Provozovatel. CCS vystavuje pro Zákazníka vždy za uplynulý kalendářní měsíc přehled
(vyúčtování) o úhradách Mýtného podle Karet, přičemž celková částka na něm uvedená odpovídá součtu všech Pohledávek postoupených za uplynulý kalendářní měsíc
na CCS Provozovatelem, resp. ČSOB. Výše součtu těchto Pohledávek je rovna výši částek inkasovaných CCS z účtu Zákazníka za období od 1. do 15. a od 16. do konce
každého měsíce.
6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že CCS je pouze osobou, na kterou je Provozovatelem, resp. ČSOB na základě smluvního vztahu postupována Pohledávka,
jejíž výši žádným způsobem neovlivňuje. Pokud by Zákazník zjistil jakékoli nesrovnalosti ve výši Pohledávky, je oprávněn podat námitky u Provozovatele dle pravidel
stanovených ve VOP Provozovatele. Podání námitek proti výši Pohledávky nemá odkladný účinek pro povinnost Zákazníka uhradit CCS nominální hodnotu Pohledávky
v plné výši. V případě uznání námitky Provozovatelem bude Zákazníkovi následující vyúčtování úhrad Mýtného a inkasní příkaz snížen o z námitky uznanou částku.
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7. V případě, že vznikne Provozovateli vůči Zákazníkovi závazek z titulu nespotřebovaného mýtného u metody úhrady předem „pre-pay“ a/nebo vrácení kauce na OBU
jednotku a/nebo z opravného vyúčtování a/nebo jiné úhrady Mýtného, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že takto vzniklý závazek přebírá CCS. CCS oznámí
Zákazníkovi výši takto převzatého závazku v nejbližším vyúčtování spolu se způsobem, jakým bude tento závazek vypořádán. Pro případ že výše pohledávky CCS za
Zákazníkem bude vyšší než výše závazku, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že CCS provede automaticky vzájemné započtení pohledávky se závazkem, o čemž
bude Zákazníka informovat ve vyúčtování. V případě, že výše závazku bude vyšší, než výše pohledávky, bude rozdíl závazku a pohledávky započten s pohledávkou CCS
v nejbližším vyúčtování nebo vypořádán v konečném vyúčtování podle toho, která událost nastane jako první, o čemž bude CCS Zákazníka informovat ve vyúčtování.
8. CCS je oprávněna před vydáním požadovaných Karet vybrat od Zákazníka formou inkasa peněžní částku jako zajišťovací depozit k zajištění budoucích úhrad Pohledávek
Zákazníkem (dále jen “zajišťovací depozit“). Výše tohoto zajišťovacího depozitu může činit až 50 % předpokládané výše postoupených Pohledávek. Výše zajišťovacího
depozitu může být ze strany CCS aktualizována v závislosti na měsíční výši postupovaných Pohledávek za Zákazníkem. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí,
že zajišťovací depozit není zástavou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o zástavním právu, není zdanitelným plněním, není úročen a zákazník výslovně souhlasí
s tím, že CCS může zajišťovací depozit po dobu, po kterou je v dispozici CCS, neomezeně užívat a přisvojovat si jeho přírůstky a užitky. V případě ukončení smluvního
vztahu bude finanční částka odpovídající původní výši zajišťovacího depozitu, případně jejímu zůstatku po započtení neuhrazených Pohledávek, uhrazena zákazníkovi
do 3 měsíců od ukončení smluvního vztahu.
9. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje okamžikem jejího uzavření. Okamžikem uzavření Smlouvy je okamžik, kdy CCS vydá písemné Potvrzení o přijetí Objednávky nebo okamžikem prvního použití Karty Zákazníkem, podle toho která skutečnost nastane dříve. Nejpozději prvním použitím Karty Zákazník bezvýhradně souhlasí
s platnými OP, uzavírá v jejich znění Smlouvu a zavazuje se je dodržovat.
10. Na uzavření Smlouvy a vydání Karty není právní nárok. CCS si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku, která je návrhem Zákazníka na uzavření Smlouvy, a to i bez udání
důvodu. V případě, že byla Objednávka odmítnuta, informuje o tom CCS Zákazníka dopisem.
11. Zákazník může Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následující po měsíci doručení výpovědi
do CCS a předání poslední Karty užívané Zákazníkem na základě Smlouvy. V případě, že Zákazník spolu s výpovědí nedoručí CCS užívané Karty, je CCS oprávněna
provést okamžitou blokaci zbývajících Karet.
12. CCS je oprávněna dát výpověď ze Smlouvy i bez udání důvodu. Smlouva je ukončena doručením písemné výpovědi Zákazníkovi. Za okamžik doručení se považuje buď
převzetí výpovědi Zákazníkem, nebo uplynutí 3 pracovních dnů od odeslání, podle toho, která skutečnost nastane dříve. K datu odeslání výpovědi je CCS oprávněna
zablokovat Karty dotčené výpovědí. Zákazník je povinen neprodleně po obdržení výpovědi vrátit veškeré Karty do CCS.
13. Po ukončení Smlouvy zaniká právo Zákazníka hradit Mýtné prostřednictvím identifikace Kartou. Zákazník nicméně odpovídá i za všechny Pohledávky, které by byly
postoupeny na CCS po zániku Smlouvy a zavazuje se je CCS uhradit v plné výši. CCS je povinna nejpozději ve lhůtě tří měsíců od doručení výpovědi vypořádat vzájemné
závazky a zaslat Zákazníkovi konečné vyúčtování. Jestliže toto vyúčtování vykazuje dluh Zákazníka vůči CCS, který není možno vyrovnat inkasem z jeho účtu (případně
zúčtováním se zárukou), je Zákazník povinen dlužnou částku uhradit CCS nejpozději do 5 dnů od doručení konečného vyúčtování, jinak je v prodlení s nastoupením
úroků z prodlení dle ustanovení OP. Pokud není možno inkaso provést z důvodu pokynu Zákazníka jeho bance, je CCS oprávněna účtovat zákazníkovi jako smluvní
pokutu dvojnásobek sjednaného úroku z prodlení dle ustanovení OP.
14. V případě, že Zákazník poruší povinnost vrátit CCS Karty, případně poruší povinnost nepoužívat Karty po podání nebo po obdržení výpovědi ve smyslu OP, je CCS oprávněna vyúčtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou takto nevrácenou Kartu a každý započatý měsíc od 1. dne měsíce následujícího po porušení
této povinnosti Zákazníkem až do splnění porušené povinnosti.
15. Zákazník není oprávněn přenášet svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí stranu bez předchozího souhlasu CCS. Za veškerou újmu způsobenou porušením
povinností vyplývajících ze Smlouvy odpovídá Zákazník společnosti CCS podle obecně závazných právních předpisů. Smlouva se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (Občanský zákoník). Zákazník souhlasí s tím, že CCS je oprávněna uchovávat data o Zákazníkovi
v elektronické podobě a je oprávněna provádět obvyklé bankovní nebo jiné rešerše ke stanovení jeho bonity. Pro stanovení bonity Zákazníka je CCS oprávněna vyžádat
si příslušné účetní výkazy.
16. Podpisem Objednávky nebo odesláním její elektronické podoby do CCS je zákazníkem – fyzickou osobou dobrovolně udělen souhlas se shromážděním údajů, které
sdělil nebo sdělí společnosti CCS v souvislosti se Smlouvou, a to i v případě, že k uzavření Smlouvy nedojde, se zpracováním údajů v informačním systému CCS, s jejich
uchováváním po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou pro ochranu práv CCS po jeho skončení a s jejich využitím za účelem nabízení obchodu
a služeb CCS nebo třetích osob. V případě pojištění je údaje oprávněn zpracovávat i pojistitel. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících ze zákona č.
101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů, především z §11, §12 a §21. Zákazník má možnost souhlas kdykoli písemně odvolat, ale pouze po úhradě veškerých
svých závazků u CCS.
17. Zákazník – právnická osoba souhlasí s tím, že CCS je oprávněna v případě neplnění smluvních podmínek ze strany Zákazníka poskytnout údaje o jeho nesplněných
závazcích a identifikační údaje do informačních center poskytujících servis o osobách neplnících své závazky nebo je předat jiným třetím osobám.
18. Zákazník souhlasí s tím, že každý jeho telefonický hovor s CCS může být zaznamenáván technickými prostředky umožňujícími jeho zachycení, uchování a reprodukci.
Zákazník rovněž souhlasí s tím, aby v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy byly v případě potřeby záznamy jeho telefonických hovorů s CCS použity jako důkazní prostředek v kterémkoli soudním nebo správním řízení či před jinými orgány, nebo pokud to CCS považuje za nutné, pro ochranu svých oprávněných
zájmů nebo zájmů Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že telefonické záznamy, písemné záznamy a loga dat ze systému CCS budou oběma stranami považovány za zcela
hodnověrné záznamy o skutečnostech, o nichž vypovídají, pokud se neprokáže jinak.

§4
Karta
1. Karta je majetkem společnosti CCS po dobu platnosti na ní uvedené. Karta je magnetická indentovaná karta, na které je dále uvedeno číslo Karty a dále může být na
Kartě údaj dle požadavku Zákazníka vyplněného v Objednávce, avšak v maximálním počtu znaků omezeném technickými možnostmi CCS. Karta je vybavena identifikačními údaji umožňujícími vizuální a elektronickou identifikaci CCS a Zákazníka. V případě změny údajů přímo uvedených na kartě je Zákazník povinen Kartu vrátit CCS
a požádat o vydání nové Karty. Není však nutno vracet Karty s prošlou lhůtou platnosti, Zákazník je pouze povinen Kartu zničit, např. příčným přestřižením.
2. Ke každé Kartě je přiřazen PIN. Zákazník je odpovědný za důsledky zneužití, resp. vyzrazení PIN a zavazuje se, že informaci o PIN sdělí jen tomu, kdo je podle jeho
souhlasu oprávněn Kartu používat. Zákazník se zavazuje, že zajistí, aby se Karta nedostala do rukou neoprávněné osoby, zejména je povinen ji vhodným způsobem
zabezpečit před odcizením a zabránit jakémukoli jejímu zneužití. Držitel Karty je zejména povinen neponechávat Kartu v nestřeženém vozidle. Zákazník odpovídá za
všechny Pohledávky, které vzniknou používáním Karty a budou postoupeny na CCS, a za případné škody vzniklé v důsledku zneužití nebo zfalšování Karty. Pro vyloučení
jakýchkoli pochybností se smluvní strany dohodly a Zákazník to bere na vědomí a souhlasí s tím, že každé použití Karty, až do doby dle odst. 3 níže, se považuje za
použití Karty Zákazníkem. Zákazník se zavazuje, že ztrátu, odcizení Karty nebo vyzrazení kódu PIN neprodleně oznámí CCS telefonem, faxem, dopisem, telegramem,
osobně nebo jiným vhodným způsobem. Při oznámení je Zákazník povinen sdělit CCS číslo Karty, jinak nemůže být blokace provedena. Oznámení lze učinit 24 hodin
denně 7 dnů v týdnu. Je-li oznámení učiněno telegramem nebo telefonicky, je nezbytné, aby takové oznámení bylo neprodleně do 24 hodin od nahlášení Zákazníkem
potvrzeno písemně. CCS bezodkladně zablokuje použití takové Karty a k oznámení přidělí číselný kód, který sdělí Zákazníkovi jako důkaz, že byla blokace nahlášena.

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY CCS TOLL

3. V rámci technických možností CCS neprodleně vydá Zákazníkovi na základě jeho písemného požadavku novou Kartu. Zákazník se zavazuje uhradit CCS veškeré postoupené Pohledávky, které vznikli z titulu úhrady Mýtného až do doby uplynutí 36 hodin po obdržení písemného oznámení nebo písemného potvrzení oznámení učiněného
jiným způsobem o ztrátě či odcizení Karty.
4. Zákazník je povinen vrátit na požádání CCS okamžitě všechny Karty v případě, že neplní svoje platební povinnosti. Za porušení platební povinnosti se považuje rovněž
příkaz bance Zákazníka zrušit oprávnění k inkasům ve prospěch CCS. Zákazník tímto zmocňuje CCS k tomu, aby u bank ověřovala, zda oprávnění k inkasu CCS z účtu
Zákazníka trvá. CCS má v tomto případě nebo v případě jiného porušení Smlouvy právo zablokovat bez předchozího upozornění Zákazníka všechny Karty Zákazníka.
K zablokování Karty dojde rovněž automaticky poté, co Zákazník při použití Karty provede několikanásobně, opakovaně v řadě za sebou chybné zadání kódu PIN. V případě zablokování Karty po opakovaně chybném zadání kódu PIN je Zákazník oprávněn požádat CCS o obnovení kódu PIN na zablokované Kartě. CCS je rovněž oprávněna zablokovat Zákazníkovi Karty, získá-li informace, z nichž lze oprávněně dovodit, že je ohrožena platební schopnost Zákazníka, zejména, ne však pouze, pokud
je na Zákazníka podán návrh na prohlášení konkurzu, je na Zákazníka prohlášen konkurz, Zákazník je zařazen do některého z informačních center poskytujících servis
o osobách neplnících své závazky, Zákazník nekomunikuje s CCS a nebo neuhradil společnosti CCS jiné zboží a služby, které od CCS odebral. CCS oznámí zablokování
Karet neprodleně zákazníkovi faxem, emailem nebo SMS zprávou.
5. Po dobu platnosti Smlouvy je Karta platná do posledního dne měsíce vytištěného na Kartě. Před ukončením doby platnosti Karty obdrží Zákazník automaticky novou
Kartu, pokud je tento druh Karty v té době vydáván.
6. CCS je oprávněna vyúčtovat Zákazníkovi veškeré náklady spojené s vymáháním dlužných částek.

§5
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran těmito OP výslovně neupravená se řídí podmínkami VOP Provozovatele a Občanským zákoníkem.
2. CCS je oprávněna OP jednostranně měnit. Nové znění OP je pro Zákazníka závazné dnem v nich stanoveným. Nové znění OP zveřejní CCS na svých internetových
stránkách www.ccs.cz a na přepážce v sídle CCS. Vydání nového znění OP oznámí CCS Zákazníkovi v nejbližším zasílaném vyúčtování. Na vyžádání Zákazníka mu bude
nové znění OP zasláno. Zákazník je oprávněn nové znění OP písemně odmítnout za předpokladu, že současně vypoví Smlouvu. Po dobu výpovědní lhůty pro něj budou
závazné původní OP.
3. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
4. Smluvní strany se dohodly, že změna okolností není důvodem k ukončení smluvního vztahu. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
občanského zákoníku.
5. Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou sjednána jako oddělitelné části ve smyslu § 576 občanského zákoníku. Bude-li
některé ustanovení shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno
za vypuštěné a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by smluvní strany do smluvního vztahu vstoupily i bez takového ustanovení, pokud
by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky, které umožní
dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro smluvní vztahy upravené v těchto Obchodních podmínkách se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která
upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.
7. Tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí Všeobecné obchodní podmínky užívání karty CCS Toll, zejména ty platné od 1. 7. 2007. Počínaje
1. 4. 2015 se použijí rovněž na užívání karet CCS Toll vydaných před jejich platností.
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