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Porównanie trybów wnoszenia opłat 

16 grudnia 2009 r.

Elektroniczny system poboru opłat drogowych w RS, opracował 
SkyToll, a.s.

Przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych 
odcinków dróg

Umowa o korzystaniu z wyznaczonych 
odcinków dróg w Trybie opłaty przedpłaconej

Umowa udostępnienia jednostki pokładowej w
Trybie opłaty przedpłaconej

Kierowca

Użytkownik pojazdu (osoba fizyczna/osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/ 
osoba prawna 

Upoważniony przedstawiciel

Punkt Kontaktowy

Punkt Dystrybucji

Graniczny Punkt Dystrybucji

nie mniej niż 50,- €

Tryb opłaty przedpłaconej (prepaid) Tryb opłaty końcowej (postpaid)

Na podstawie faktury rozliczeniowej po
zakończeniu korzystania z wyznaczonych 
odcinków dróg

Umowa o korzystaniu z wyznaczonych 
odcinków dróg w Trybie opłaty końcowej 

Umowa udostępnienia jednostki pokładowej w
Trybie opłaty końcowej 

– – –

Użytkownik pojazdu (osoba fizyczna/osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/ 
osoba prawna 

Upoważniony przedstawiciel

Punkt Kontaktowy

Przedstawiciele handlowi akceptowanych 
emitentów kart paliwowych 

Przedstawiciele handlowi spółki Skytoll

– – –

Obowiązek uiszczenia 
opłaty

Umowy wymagane do 
rejestracji w systemie 
poboru opłat

Osoba zawierająca 
umowy

Miejsce zawarcia 
umowy

Obowiązek uiszczenia 
przedpłaty 
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Porównanie trybów wnoszenia opłat (2)

16 grudnia 2009 r.

Elektroniczny system poboru opłat drogowych w RS, opracował 
SkyToll, a.s.

– – –

50,- €

1,- €

Zapalniczka samochodowa

Mocowanie stałe*

Tryb opłaty przedpłaconej (prepaid) Tryb opłaty końcowej (postpaid)

Sposoby udzielenia gwarancji:

gwarancja bankowa (min. 600,- €/
pojazd) lub

zabezpieczenie w gotówce wpłacone na 
rachunek zarządzającego poborem opłat 
(NDS, a.s.) lub

przez akceptowanego emitenta kart 
paliwowych

50,- €

1,- €

Mocowanie stałe*

Obowiązek gwarancji 
uiszczenia opłaty

Kaucja zwrotna za 
jednostkę pokładową

Opłata za udostępnienie 
jednostki pokładowej

Instalacja jednostki 
pokładowej

* Przez partnera systemu ČESMAD Slovakia oraz wybrane i certyfikowane przez niego autoryzowane 
serwisy
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Predkladané doklady pred podpisom 
zmlúv

16 grudnia 2009 r.

Elektroniczny system poboru opłat drogowych w RS, opracował 
SkyToll, a.s.

Książka pojazdu lub dowód rejestracyjny
(jeśli w dokumentach tych nie podano klasy 
emisji – również dokument potwierdzający 
klasę emisji)

Ważny dowód osobisty lub paszport lub 
prawo jazdy

Wypis z rejestru handlowego (KRS) / 
ewidencji działalności gospodarczej wydany 
nie wcześniej niż trzy miesiące wstecz licząc od 
daty rejestracji w systemie

Akt założycielski i/lub umowa spółki, 
dokumentująca sposób jej utworzenia, dzień 
powstania, nazwę, siedzibę i dane osób 
fizycznych, uprawnionych do działania w imieniu 
użytkownika pojazdu, jeśli użytkownik ten nie 
podlega obowiązkowi wpisu do rejestru 
handlowego (KRS) /ewidencji działalności 
gospodarczej

– – –

Tryb opłaty przedpłaconej (prepaid) Tryb opłaty końcowej (postpaid)

Książka pojazdu lub dowód rejestracyjny
(jeśli w dokumentach tych nie podano klasy 
emisji – również dokument potwierdzający 
klasę emisji)

Ważny dowód osobisty lub paszport lub 
prawo jazdy

Wypis z rejestru handlowego (KRS) / 
ewidencji działalności gospodarczej wydany 
nie wcześniej niż trzy miesiące wstecz licząc od 
daty rejestracji w systemie

Akt założycielski i/lub umowa spółki, 
dokumentująca sposób jej utworzenia, dzień 
powstania, nazwę, siedzibę i dane osób 
fizycznych, uprawnionych do działania w imieniu 
użytkownika pojazdu, jeśli użytkownik ten nie 
podlega obowiązkowi wpisu do rejestru 
handlowego (KRS) /ewidencji działalności 
gospodarczej

Udzielone na piśmie pełnomocnictwo do 
reprezentowania użytkownika pojazdu z
poświadczonym urzędowo podpisem - w
przypadku upoważnionego przedstawiciela

Dokumenty, których 
przedstawienie jest  
wymagane przed 
podpisaniem umów w 
celu sprawdzenia 
danych rejestracyjnych


