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1. Warunki użytkowania we włoskim obszarze poboru opłat  

Użytkownik usługi EETS / usługi elektronicznej opłaty drogowej, który chciałby z niej skorzystać  
na autostradzie, musi: 

• Sprawdzić, czy prawidłowo aktywował usługę u certyfikowanego dostawcy; 

• Otrzymać od wybranego dostawcy certyfikowane OBU, która jest dopuszczone do 
korzystania z usługi elektronicznego poboru opłat drogowych; 

Kierowca musi: 

• Sprawdzić przed podróżą, czy odcinek autostrady, na którym będzie się poruszać, jest 
dopuszczony do usługi elektronicznego poboru opłat; 

• Korzystać z pasów ruchu zarezerwowanych dla EETS / usługi elektronicznej opłaty drogowej i 
odpowiednio oznaczonych logo przedstawionym na rysunku 1. Poniższe logo jest obecnie 
używane i może podlegać modyfikacjom w przyszłości, jeśli będą wymagać tego okoliczności. 

 
Rysunek 1: Logo EETS 

 
Pasy drogowe mogą być zarezerwowane wyłącznie dla elektronicznego poboru opłat lub 
skonfigurowane w taki sposób, aby można było korzystać także z innych metod płatności (np. 
gotówka i / lub karty). Dzięki temu użytkownik może kontrolować sposób obsługi jego podróży w 
danej lokalizacji prosząc o pomoc, a jeśli tak nie jest, może zwrócić się do koncesjonariusza 
odpowiedzialnego za punkt zjazdu z autostrady w celu rozwiązania problemu. 
Jeśli system nie działa, użytkownik musi zatrzymać się i wezwać pomoc w sposób wskazany poniżej, 
bez wysiadania z pojazdu. 
Uznaje się, że użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każdą nieprawidłowość wynikającą z 
jego działania w ww. sytuacji. 
Obecnie we Włoszech istnieją dwa systemy poboru opłat: 

• Zamknięty system: 
Cechą charakterystyczną systemu zamkniętego jest przejazd przez dwie stacje z pasami ruchu, które 
są zarezerwowane dla różnych systemów poboru opłat, z jedną stacją wjazdową i jedną stacją 
wyjazdową, na których pobierana jest opłata. 

• Półzamknięty system: 
Cechą charakterystyczną systemu półzamkniętego jest to, że znajduje się tylko jedna stacja poboru 
opłat z odpowiednio wyznaczonymi pasami ruchu. 
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2. Podróżowanie pojazdem w systemie zamkniętym  

2.1 Wjazd na autostradę 

Użytkownik musi jechać po odpowiednio wyznaczonych pasach ruchu zarezerwowanych dla usługi 
EETS / usługi elektronicznego poboru opłat. 
We wszystkich przypadkach, w których nie jest możliwe przejechanie przez punkt poboru opłat, 
użytkownik jest zobowiązany do pobrania biletu. W szczególności: 

• Jeżeli infrastruktura na wjeździe oznaczonym logo EETS nie może być użyta, użytkownik musi 
wjechać na inny pas i pobrać bilet. 

• Jeżeli świeci się czerwone światło i / lub szlaban nie jest podniesiony na wjeździe na 
autostradę na pasie zarezerwowanym dla EETS / usługi elektronicznego poboru opłat, 
kierowca musi zatrzymać się i jeśli to możliwe pobrać bilet. W przeciwnym razie musi 
nacisnąć przycisk pomocy na słupku i poprosić dyspozytora o pomoc. 

W opisanych przypadkach do uiszczenia opłaty drogowej przy wyjeździe z autostrady należy użyć 
biletu drogowego: Istnieje kilka sposobów uiszczenia opłaty: 

• Pasy dla manualnego systemu poboru opłat, które są odpowiednio oznakowane i na których 
akceptowane są płatności gotówką lub zatwierdzonymi kartami:   

 

• Pasy dla automatycznego systemu poboru opłat, które są odpowiednio oznakowane i na 
których akceptowane są płatności gotówką i / lub zatwierdzonymi kartami: 

          

• Pasy, które są zarezerwowane dla elektronicznego systemu poboru opłat / EETS  
i opcjonalnie wyposażone w automaty biletowe. 

2.2 Zjazd z autostrady 

Jeżeli świeci się czerwone światło i / lub szlaban nie jest podniesiony podczas zjazdu z autostrady na 
pasie przeznaczonym dla EETS / usługi elektronicznego poboru opłat, kierowca musi zatrzymać się i 
nacisnąć przycisk pomocy na słupku, aby poprosić o pomoc.  
W zależności od okoliczności, dyspozytornia może obsłużyć podróż w następujący sposób:  
Przypadek A - ważne OBU lub  
Przypadek B - OBU nieważne / nierozpoznane OBU. 

2.2.1 Przypadek A – ważne OBU  

Rejestracja wskazanej przez klienta stacji wjazdowej oraz numeru rejestracyjnego pojazdu (tablicy 
rejestracyjnej). Po przeprowadzeniu tych kontroli opłata może zostać potwierdzona przez wskazaną 
stację lub kwotę wyliczoną na podstawie najbardziej oddalonej stacji wjazdowej. 

CARTE

T

CARTE
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2.2.2 Przypadek B – OBU nieważne / nierozpoznane OBU 

Rejestracja najdalszej stacji wjazdowej i numeru rejestracyjnego pojazdu. 
Koncesjonariusz rozpocznie procedurę odzyskania należności. Klient ma prawo odwołać się i wskazać 
bramkę/stację na autostradzie, na której została uiszczona odpowiednia opłata drogowa za przejazd. 
W przypadkach, w których bilet został wystawiony przy wjeździe na autostradę, transakcję należy 
sfinalizować przy wyjeździe z autostrady w następujący sposób: 

• Na pasach wyposażonych w odpowiednie czytniki biletów podróż jest automatycznie 
przetwarzana po pobraniu opłaty EETS / elektronicznej opłaty drogowej. 

Jeżeli nie ma automatycznego pasa ruchu opisanego powyżej, przejazd przez stację w przypadku 
następujących typów autostrad można wykonać z pobranym biletem i zrealizować płatność jedną z 
opisanych metod: 

• Na pasach z manualnym systemem poboru opłat oznaczonych następującym znakiem, na 
których akceptowane są płatności gotówką lub kartą. 

 
 

• Na pasach z automatycznym systemem poboru opłat, które są oznaczone odpowiednimi 
znakami i na których akceptowane są płatności gotówką i / lub kartą: 

             
  

CARTE

T

CARTE

T

solo monete
self-service
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3. Ruch pojazdu w systemie półzamkniętym 

Jeżeli świeci się czerwone światło i / lub szlaban nie jest podniesiony podczas przejeżdżania przez 
stację na pasie dopuszczonym wyłącznie do EETS / elektronicznego poboru opłat, kierowca musi 
zatrzymać się i nacisnąć przycisk pomocy na słupku alarmowym, aby poprosić o pomoc.  
W takim przypadku koncesjonariusz rozpocznie procedurę odzyskania należności. 
Odbywa się to poprzez wystawienie biletu (patrz przykład poniżej: „Wzór potwierdzenia uiszczenia 
zaległej płatności”), który kierowca otrzymuje przy bramce, a który następnie musi opłacić 
(„przyznanie kredytu” i późniejsza płatność). 
Za przejazd przez stacje na wszystkich innych typach autostrad, można dokonać płatności za pomocą 
dostępnych opcji (gotówka i / lub honorowane karty). 
 

 

 

Rysunek 2: Wzór potwierdzenia uiszczenia 
zaległej płatności „Mancato Pagamento“. 

Rysunek 2: Przykład biletu na trasę. 

 

 
 


