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Úvod
Účelom Sprievodcu elektronickým mýtnym je poskytnúť základnú orientáciu užívateľom komunikácií
a to najmä vodičom v Systéme elektronického mýtneho (SEM) v ČR a SR. Aktuálne podrobné
informácie sú dostupné na web portáli, zákazníckom telefónnom centre a sieti distribučných a
kontaktných miest.
Poškodenie palubnej jednotky
Palubná jednotka nesmie byť poškodená alebo otvorená. V takom prípade nebude kaucia vrátená a
jednotka bude zablokovaná. Ak sa nedá palubná jednotka prečítať, nebude v režime pre-pay vrátený
zostatok kreditu. V žiadnom prípade nesmie byť poškodený identifikačný údaj uvedený na jednotke.
Spôsob platby mýtneho
Úhrada mýtneho je v HOPI zabezpečená platbou na faktúru.
Strata
Stratu palubnej jednotky je doporučené vo vlastnom záujme užívateľa nahlásiť čo najskôr na
distribučnom či kontaktnom mieste alebo na zákazníckej linke. Do 5 minút od preukázateľného
nahlásenia straty bude palubná jednotka zablokovaná. Ďalší postup je stanovený vo všeobecných
obchodných podmienkach prevádzkovateľa systému.
Nález
Nájdenú palubnú jednotku je možné vrátiť na ľubovoľnom distribučnom alebo kontaktnom mieste.
Pokiaľ užívateľ nájde palubnú jednotku registrovanú na neho potom, čo bola nahlásená jej strata, je
povinný ju vrátiť.
Prepadnutie
Nepoužívaná palubná jednotka bude v systéme zablokovaná.

POUŽÍVANIE MÝTNEJ JEDNOTKY (OBU)
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KONTROLA NASTAVENIA MÝTNEJ JEDNOTKY
Kontrola pred jazdou

Upozornenie: Nastavenie počtu náprav musí byť vykonané v stojacom vozidle. Za jazdy sú
tlačidlá mýtnej jednotky blokované.
Kontrola počas jazdy
Počas jazdy občas skontrolujte či:
 nedošlo k zmene farby kontroliek na červenú – najmä hlavné kontrolky stavu (A)
 zástrčka napájacieho kábla je stále správne zapojená do zásuvky cigaretového
zapaľovača.
Správnu funkciu palubnej jednotky je vodič zo zákona povinný overiť pred každým vjazdom
na spoplatnenú komunikáciu. Palubná jednotka po krátkom stisnutí tlačidla opticky
signalizuje správnu funkciu, viď. Návod na použitie palubnej jednotky. Palubnú jednotku je
potrebné umiestniť na dobre viditeľné miesto.
Pri každom prejazde mýtnou stanicou palubná jednotka akusticky signalizuje správne
vykonanie mýtnej transakcie. V opačnom prípade bude informovaná mobilná kontrola a
užívateľ bude postihovaný.
Kontrola po jazde
Je dôrazne doporučené vykonávať kontrolu stavu palubnej jednotky i po použití spoplatnenej
komunikácie a uistiť sa tak, že nedošlo k žiadnym nezrovnalostiam. Vyššie uvedená kontrola
je doporučená všetkým prevádzkovateľom vozidla, najmä pri striedaní vodičov, príp.
spadnutí, vypnutí mýtnej jednotky za jazdy, atď...
Povinnosti vodiča:
Povinnosťou je zoznámiť sa s časťou „Kontrola nastavenia mýtnej jednotky“
V prípade problému s palubnou jednotkou, okamžite informovať technika dopravy HOPI
Nonstop zákaznicka telefónna linka / hotline
Na hotline je možné sa obrátiť telefonicky 24 hodín denne 7 dní v týždni.
K dispozícii je: bezplatné miestne číslo : +420 243 243 243
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