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1. Proces rejestracji użytkownika 
 
Na stronie hu-go.hu wybieramy język polski i klikamy „Rejestracja” 

 
Wpisujemy dane firmy: 

 
UWAGA! Maile weryfikacyjne z HU-GO nie dochodzą na pocztę Interia.pl.  

 
UWAGA! Numer podatkowy poniżej wpisujemy jako NIP z przedrostkiem PL np.: PL1234567890 
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Podczas rejestracji dodajemy pierwsze konto pojazdu. Przy wpisywaniu kategorii pojazdu należy pamiętać o 
kilku ważnych rzeczach. Kategorie J (kategorie pojazdów) określa się według ilości osi w pojeździe. Jeżeli 
całkowita masa pojazdu ciężarowego przekracza 3,5 tony i jest on dwuosiowy zalicza się do kategorii J2. Pojazd 
ciężarowy trzyosiowy zalicza się do kategorii J3 a pojazd czteroosiowy do kategorii J4.  

Ważne! Do ustalenia kategorii pojazdu zawsze liczymy wszystkie osie pojazdu, naczepy oraz ewentualne osie 
podnoszone. 
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Wysokość opłaty drogowej ustala się z uwzględnieniem powyższej kategorii, poziomu emisji szkodliwych 
substancji (klasyfikacji euro) oraz długości przejechanej drogi. 
 
Uwaga! Od dnia 3 lutego 2019 roku w przypadku pojazdów o zagranicznych numerach rejestracyjnych w celu 
poświadczenia klasyfikacji ekologicznej pojazdu klienci rejestrujący taki pojazd lub zmieniający dane pojazdu już 
zarejestrowanego mają obowiązek wprowadzenia do systemu danych marki, modelu, roku produkcji, numeru 
podwozia pojazdu oraz załadowania kopię jego dowodu rejestracyjnego! W celu uzyskania dalszych informacji 
kliknij tutaj! 
 
Po wypełnieniu pól i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy i Oświadczeń musimy przeciągnąć suwak na 
dole strony od lewej do prawej (poniżej oznaczone strzałką). Kolejnym etapem jest klikniecie w przycisk „Zapis”. 
Jeśli rejestracja się powiedzie, zostanie utworzone konto osobiste i zostanie wysłana wiadomość pod wybrany 
adres e-mail.  
 

https://hu-go.hu/articles/article/informacja-o-zmianach-w-wegierskim-elektronicznym-systemie-poboru-oplat-drogowych-wchodzacych-w-zycie-w-2019-roku
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2. Dodawanie pojazdów do konta użytkownika 
 
Aby dodać kolejne pojazdy logujemy się w portalu hu-go i klikamy w pole „Wszystkie pojazdy należące do kont 
użytkownika” a następnie klikamy w przycisk „NOWY +”. 

 
Dane pojazdu wpisujemy zgodnie z poniższym schematem. 
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UWAGA! Aby ustawiać kategorię pojazdu za pośrednictwem strony HU-GO należy podczas wprowadzania 
danych pojazdu wybrać opcję: „przez portal HU-GO”.  
 
Podczas dodawania kolejnych pojazdów dane takie jak: waga pojazdu, obciążenie osi, szerokość, wysokość, 
długość muszą być uzupełniane, ponieważ informacje te są potrzebne tylko wtedy gdy klient kupuje bilety na 
trasę przez Internet. 
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3. Doładowanie konta 
 
Aby uzyskać informacje o doładowaniu konta klikamy w pole: „Doładowanie konta”. 

 
Konto można doładować na 3 sposoby: 

• Przez internetowe biuro obsługi klienta (Rekomendowane): płacąc kartą kredytową (doładowanie 

widoczne od razu na koncie Użytkownika). 
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• Przelewem internetowym: Każdy klient otrzyma informację na jaki indywidualny numer rachunku 

zasilić konto. Poniżej przykład (proszę do przelewu użyć swoich danych). 

 

 
 

• W biurach obsługi klienta i w punktach dystrybucyjnych: konto można zasilić osobiście w sposób tam 

dostępny (karta kredytowa, karta paliwowa lub gotówka). W biurach obsługi klienta i w punktach 

dystrybucyjnych można zasilić konto osobiście w sposób tam dostępny (karta kredytowa, karta 

paliwowa lub gotówka). Mapa punktów: tutaj. 

 
 

WAŻNE INFORMACJE 

• Doładowaną kwotę należy wykorzystać do dwóch lat od ostatniego zasilenia konta.  

• Minimalna kwota jaką można zasilić saldo to 5 000 HUF. Odnosi się to do każdorazowego zasilenia 

konta.  

• Zasilenia konta oraz zakupu biletu na daną relację w punktach dystrybucyjnych można dokonać 

wszelkimi przyjmowanymi tam środkami płatniczymi. Zatem, jeżeli na węgierskich stacjach np. Shell do 

tej pory przyjmowali (np. przy tankowaniu) wspomnianą kartę paliwową Shell można będzie nią 

zapłacić również opłatę drogową.  

• Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot zasilonego i nie wykorzystanego salda, jak również nie można 

przeprowadzić go na konto innego użytkownika.  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PGTG1r6hMcyZfd8z85Y5VaGSHoMlV4l3&ll=47.17567873099042%2C16.553025169212763&z=6
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4. Wykup biletu na trasę 
Zanim Wykupimy bilet na trasę konieczne będzie wcześniejsze zarejestrowanie pojazdu i doładowanie konta. 

Można pominąć te kroki kupując bilet na trasę w jednym z punktów obsługi. Mapa punktów: tutaj.  

Przy wykupie biletu należy zaznaczyć trasę od punktu w którym nastąpiła awaria urządzenia. Bilet możemy 

wykupić maksymalnie 30 minut po awarii! 

 

Aby wykupić bilet przez portal należy wejść w menu główne portalu i kliknąć przycisk „Zakup biletu na trasę”. 

 

 
Kolejnymi krokami będzie wpisanie danych pojazdu i trasy: 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PGTG1r6hMcyZfd8z85Y5VaGSHoMlV4l3&ll=47.17567873099042%2C16.553025169212763&z=6

