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Lista kontrolna przed wjazdem na teren Austrii

Specyfika systemu poboru opłat ASFINAG (Austria)

Przed wjazdem do Austrii

 Zapoznałem(am) się z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Usług Axxès.
 Otrzymałem(am) załącznik taryfowy od Axxès i zapoznałem(am) się z ofertą i warunkami cenowymi odnoszącymi się
do mojej umowy.
 Odesłałem(am) podpisany formularz zamówienia wraz z zaświadczeniami o klasie emisji spalin Euro wszystkich
moich pojazdów zarejestrowanych w Axxès.
 Zapoznałem(am) się z dokumentami „Obowiązki kierowcy” oraz „Co robić w przypadku usterki”, przesłanymi przez
Axxès i przekazałem(am) je wszystkim moim kierowcom, którzy poruszają się po sieci dróg w Austrii.
 Zapoznałem(am) się z dokumentem „Zmiana operatora” przesłanym przez Axxès i wprowadziłem(am) niezbędne
środki, aby dezaktywować wszystkie inne sposoby opłacania transakcji w austriackiej sieci dróg Asfinag.
 Sprawdziłem(am) wraz ze wszystkimi moimi kierowcami, czy stosują procedury opisane w dokumentach „Obowiązki 
kierowcy”, "Co robić w przypadku usterki” oraz „Zmiana operatora”.
 Wydrukowałem(am) deklarację pojazdu przesłaną przez Axxès, sprawdziłem(am), czy zawiera informacje na temat
pojazdu, który prowadzę. Przechowują ją obowiązkowo w pojeździe.

W dniu wyjazdu do Austrii

 Identyfikator znajduje się w uchwycie przyklejonym na środku, na dole przedniej szyby.
 Identyfikator Viaxxès SAT jest podłączony, bateria naładowana, a identyfikator aktywowany.
 Sprawdzam obowiązkowo, czy wyświetlane informacje (numer rejestracyjny, klasa emisji spalin Euro, liczba osi
zestawu drogowego) na identyfikatorze Viaxxès SAT odpowiadają pojazdowi, który prowadzę.
 Sprawdzam, czy sieć dróg ASFINAG (AT) znajduje się w menu „sieci ok”.
 Sprawdzam, czy deklaracja pojazdu przesłana przez Axxès zawiera informacje o pojeździe, który prowadzę oraz czy
znajduje się wewnątrz pojazdu.

Podczas poruszania się po sieci dróg ASFINAG w Austrii

 Mój identyfikator Viaxxès SAT sygnalizuje dźwiękiem gdy przejeżdżam przez bramki Asfinag.
 Jeżeli mój identyfikator Viaxxès SAT nie sygnalizuje dźwiękiem lub nadaje 4 sygnały dźwiękowe gdy poruszam się
w Austrii, w razie potrzeby sprawdzam w dokumencie „Co robić w przypadku usterki”.
 Wyłączyłem moje urządzenie Go-Box lub urządzenie Brobizz lub opcję Toll2Go w moim urządzeniu Toll Collect lub
opcję Austria w moim urządzeniu Emotach, aby uniknąć fakturowania 2 różnymi metodami płatności.
 Moje urządzenie Go-Box lub BroBizz lub Toll Collect lub Emotach jest dezaktywowane w austriackiej sieci drogowej jeżeli
nie sygnalizuje dźwiękiem lub nadaje 4 krótkie sygnały dźwiękowe gdy przejeżdżam przez bramki sieci Asfinag w Austrii.
 Wiem, że transakcja zostanie podwójnie zafakturowana jeżeli oprócz mojego urządzenia Viaxxès SAT, moje
urządzenie Go-Box lub BroBizz lub Toll Collect lub Emotach nada 1 sygnał dźwiękowy gdy przejeżdżam przez bramki
Asfinag w Austrii.
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W razie pytań, proszę kontaktować się z konsultantem Axxès pod numerem telefonu + 33 (0)4 26 29 75 20.

Niniejszy dokument nie zwalnia z przeczytania dokumentów, szczególnie umowy oraz instrukcji obsługi, przesłanych przez Axxès. Stanowi jedynie pomoc 
dla klientów Axxès. Axxès nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów obowiązujących w sieci dróg Asfinag.
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