
Kodėl su E100
reikia užsiregistruoti

sistemoje DarsGo jau šiandien?

Nauja
rinkliavų sistema

Slovėnijoje
2018 m. balandžio 1 d.

Slovėnija įveda naują
automatinę kelių

mokesčių rinkimo sistemą.
 Autostradose galės judėti tik

įregistruoti automobiliai
su DarsGo įrenginiu.

Sistema yra pagrįsta 
mikrobangų technologija,

kuri atpažįsta prietaisą
automobilyje ir automatiškai

apskaičiuoja rinkliavą
už kiekvieną kelio atkarpa.
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Kodėl su E100 reikia užsiregistruoti
sistemoje DarsGo jau šiandien?

E100 atlieka visą registracijos procesą ir atlieka tai nemokamai.
Visiems sandoriams, susijusiems su DarsGo sistema, klientai gauna vieną sąskaitą – tai yra patogu ir praktiška.

Norėdami užsiregistruoti E100, jums reikia:
1) užpildyti registracijos formą, paruošti transporto priemonės techninių duomenų lapą ir patvirtinti EURO emisijos klasę 
2) Gauti iš E100 registracijos patvirtinimą ir parodyti jį «DarsGo» degalinėje
3) Kortele E100 sumokėti administracijos mokestį  ir gauti įrenginį 

Daugiau nebereikės mokėti už kelius kiekviename taške!

Visi skaičiavimai ir mokėjimai atliekami automatiškai – tiesiog pasirinkite jums patogų būdą:
IŠANKSTINIS MOKĖJIMAS: balanso lėšų nurašymas nuo transporto priemonės sistemoje.
Galite papildyti balansą su E100 kortele bet kuriame DarsGo aptarnavimo centre.
VIETA: sandorių apmokėjimas pagal faktą po sąskaitos įrašymo į sąskaitą E100.

Kas lemia
pravažiavimo išlaidas?
• EURO emisijos klasė
• transporto priemonės ašių skaičius
• mokamo kelio atkarpos kilometražas

Įrenginys DarsGo –
mokėjimai :
• Administracinis mokestis – 10 EUR,
  negrąžinamas. Galima apmokėti
  kortele E100.
• Naujam įrenginiui, praradimo
  ar sugadinimo atveju – 20 EUR.
• Užstatas už įrenginį nereikia.

Pagalba
ir patarimai

DARS Informacijos linija
+386 1 518 83 50

www.darsgo.si
info@darsgo.si

PASLAUGŲ REGISTRACIJOS CENTRAS   +37068303988   toll_lt@e100.eu

Kiekviename punkte DarsGo servis Jus galite:

• Gauti informaciją apie «DarsGo» įrenginį
• Gauti «DarsGo» įrenginį ir sumokėti administravimo mokestį
• Gauti sąskaitą prie «DarsGo» įrenginio (IŠANKSTINIS režimas)
• Pakeisti mokėjimo režimą (pvz., eiti prie ATIDĖJIMO režimo)
• Pakeisti mokėjimo priemonę (pavyzdžiui, nurodykite «E100» kortelę kaip mokėjimo metodą)
• Pakeisti automobilio ir įmonės duomenis
• Pranešti apie prarastą ar pavogtą įrenginį
• Grąžinti nenaudotą prietaisą

Pagrindinių punktų sąrašas DarsGo servis:

• Ljubljana Grič 54, Ljubljana (Ljubljana Ring Road)
• Maribor Maribor Rest Area (direction of Ljubljana)
• Lopata Lopata Rest Area (direction of Maribor)
• Grabonoš Grabonoš Rest Area (direction of Ljubljana)
• Obrežje Obrežje Border Crossing (entry to the country)
• Fernetiči Fernetiči Border Crossing (entry to the country)
• Gruškovje Gruškovje Border Crossing (entry to the country)

  DarsGo servis
• Pagrindinis punktas DarsGo servis

«DarsGo servis» o�ce

• Autorizuotas punktas DarsGo servis
«DarsGo servis» partner


