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DÍJSZABÁS 

    
2010.1.1-jétől érvényes díjtarifák Valutaárfolyam: 1 EUR= 30,126 SKK 

    

Díjfajta  
Díj nagysága ÁFÁ-val  

EUR SKK 

Módosítás előzetes útdíjfizetési módról utólagos útdíjfizetési módra 5,000 € 150,630 SKK 

Módosítás utólagos útdíjfizetési módról előzetes útdíjfizetési módra 5,000 € 150,630 SKK 

Útdíjas transzakciók részletes kivonata 
nyomtatott formában – személyes átvétellel 
 

30 oldalig 3,800 € 114,479 SKK 

70 oldalig 7,100 € 213,895 SKK 

70 oldal felett 15,900 € 479,003 SKK 

Útdíjas transzakciók részletes kivonata 
nyomtatott formában – postai úton 

belföld 30 oldalig 4,600 € 138,580 SKK 

belföld 70 oldalig 7,700 € 231,970 SKK 

belföld 70 oldal felett 17,200 € 518,167 SKK 

külföld 30 oldalig 7,000 € 210,882 SKK 

külföld 70 oldalig 10,200 € 307,285 SKK 

külföld70 oldal felett 34,800 € 1 048,385 SKK 

Egyszerűsített számla ismételt kiállítása elektronikus formában – email 2,400 € 72,302 SKK 

Egyszerűsített számla ismételt kiállítása nyomtatott formában – személyes átvétellel 2,700 € 81,340 SKK 

Egyszerűsített számla ismételt kiállítása 
nyomtatott formában - postai úton 

belföld 3,300 € 99,416 SKK 

külföld 3,600 € 108,454 SKK 

Útdíjas transzakciók ismételten kiállított részletes kivonata elektronikus formában - 
email 

2,200 € 66,277 SKK 

Útdíjas transzakciók ismételten kiállított részletes 
kivonata nyomtatott formában – személyes 
átvétellel 
  

30 oldalig 3,800 € 114,479 SKK 

70 oldalig 7,100 € 213,895 SKK 

70 oldal felett 15,900 € 479,003 SKK 

Útdíjas transzakciók ismételten kiállított részletes 
kivonata nyomtatott formában – postai úton 

belföld 30 oldalig 3,300 € 99,416 SKK 

belföld 70 oldalig 6,400 € 192,806 SKK 

belföld 70 oldal felett 15,900 € 479,003 SKK 

külföld 30 oldalig 5,700 € 171,718 SKK 

külföld 70 oldalig 8,900 € 268,121 SKK 

külföld70 oldal felett 33,500 € 1 009,221 SKK 

Fedélzeti egység kioldása 5,000 € 150,630 SKK 

Fedélzeti egység kioldása 6 hónapi szünetelés után   5,000 € 150,630 SKK 

Fedélzeti egység küldése futárszolgálattal  12,000 € 361,512 SKK 

Fedélzeti egység küldése postai úton 9,000 € 271,134 SKK 

Új PIN kód generálása (web-es transzakciókhoz) 2,900 € 87,365 SKK 
    

Díjfajta 

Díjtétel    
(Nem ÁFA köteles) 

EUR SKK 

Kötbér a megsemmisített, elveszett vagy eltulajdonított Fedélzeti egységért * 257,200 
€ 

7 748,407 SKK 

Kötbér  a Fedélzeti egység megrongálásáért ** 34,000 € 1 024,284 SKK 

Kötbér a Fedélzeti egység tartozékainak megrongálásáért *** 16,000 € 482,016 SKK 
    

Előzetes útdíjfizetési módban a szolgáltatási díjakat előre számlázzák, azaz a Jármű üzemeltetője a szolgáltatást csak a megfelelő összegű díj 
befizetését  követően veheti igénybe. 

* A kötbér a Fedélzeti egység és tartozékainak beszerzési árából van kiszámítva, melyből levonásra kerül a Biztosíték (deposit) és a Fedélzeti              
egység rendelkezésre bocsátásáért fizetendő egyszeri Ellenérték, ha már  befizették.    
** Fedélzeti egység megrongálásán bármely belső és külső károsodás értendő. A Fedélzeti egység bármely belső károsodása a Fedélzeti egység 

komoly károsodása és a Fedélzeti egység megsemmisítésének számít. Külső károsodásnak minősül, ha megsérül a Fedélzeti egység tokja 
(elsősorban a Fedélzeti egységet a tartóhoz rögzítő zár), ha megsérül és/vagy hiányzik a Fedélzeti egység tápegységének tokja, ha megsérülnek a 

Fedélzeti egység nyomógombjai, fényjelzői, a Fedélzeti egység megjelölésének az automatizált azonosítást akadályozó károsodása.    
*** Az Díjszabás ezen tétele alapján  a kötbér jogigényét az Útdíjkezelő Társaság által meghatalmazott személy érvényesítheti akkor, ha a 
Fedélzeti egység tartozékai bármiképpen megsérültek vagy Fedélzeti egység tartozékainak bármely eleme nem volt visszaszolgáltatva.  

 


