
Önnek 7 országban lehetősége van a MOL Group Gold 
üzemanyagkártyához kapcsolódó hitelkeret terhére történő útdíjfizetésre.
Amennyiben MOL Group Gold üzemanyagkártyával szeretne útdíjat 
kiegyenlíteni, nincs más teendője, kártyaigénylés során jelölje be  
a választható termék kategóriák közül az útdíj opciót. Ezen országokban 
történő útdíj fizetések a MOL üzemanyagkártyás számlacsomagban, 
külön sorban jelennek meg. 

Nyugat-európai útdíjak esetében a MOL szakértő partner bevonásával 
(Eurotoll) biztosítja, hogy Ön gördülékenyen kezelhesse teljes flottája 
útdíj költségeit (OBU kezelése, útdíj használat nyomonkövetése, 
kimutatások készítése stb.) MOL Group Gold Europe kártyájával.

A PARTNERI ÚTDÍJFIZETÉSI 
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK 
ELŐNYEI:

 Az útdíj kifizetésére fordítható hitelkeretet a partner biztosítja Önnek, 
így a vásárlások ellenértéke nem az üzemanyagkártyás egyenlegét 
terheli. 

 A számlákat utólagosan, egyénre szabott kondíciókkal rendezheti, 
akár elektronikusan is. 

 Az autópálya társaságok kedvezményeinek automatikus jóváírása 
és a társaságokkal kapcsolatos reklamációs ügyintézés további 
megtakarítást, nagyobb likviditást biztosítanak Önnek. 

 Az esetleges problémákra, költségcsökkentő lehetőségekre is 
figyelmezteti Önt az Eurotoll rendszere. 

 Franciaországban, Belgiumban, Spanyolországban és 
Olaszországban őrzött parkoló használata is fizethető a rendszeren 
keresztül.

 Az Eurotoll egyedi igényekre szabott internetes felületet biztosít  
a MOL partnerei számára, extra szolgáltatásokkal, melyen:  

  kezelheti flottáit 
  nyomon követheti útdíj fogyasztását
  riportokat készíthet 
  riasztásokat állíthat be, melyekkel jelentős összeget takaríthat meg

ÚTDÍJ A MOL PARTNERI 
RENDSZERÉN KERESZTÜL

ÚTDÍJFIZETÉS MOL GROUP 
GOLD KÁRTYÁVAL
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MELY ORSZÁGOKAT 
FOGLALJA MAGÁBAN 
ÚTDÍJFIZETÉSI 
SZOLGÁLTATÁSUNK?

MOL Partner

• Magyarország
• Csehország
• Románia
• Szlovákia
• Szlovénia
• Szerbia
• Horvátország 

• Németország
• Franciaország
• Spanyolország
• Portugália
• Hollandia, Luxemburg, 

Svédország, Dánia
• Belgium
• Svájc
• Lengyelország
• Ausztria
• Olaszország

ELEKTRONIKUS ÚTDÍJFIZETÉS
EURÓPÁBAN

Cége rendszeresen fizet útdíjat belföldön vagy a határon túl? Szeretné mindezt biztonságosan és kényelmesen intézni? 
A MOL Group Gold üzemanyagkártyák lehetőséget adnak arra, hogy az útdíjfizetést költséghatékony módon, stabil  
szakértelemmel és igényre szabott kondíciókkal cége könnyebben megoldja. Fedezze fel a MOL által nyújtott fizetési 
megoldásokat!



MELY ORSZÁGOKAT ÉS TERÜLETEKET FOGLALJA MAGÁBAN 
ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSUNK?

* Az Eurotoll-al a legkedvezőbb díjakban és a maximális kedvezményekben részesülhet az alpesi alagutakon való áthaladáskor. A Franciaországot és Olaszországot 
összekötő Mont Blanc- és a Fréjus-alagúton való áthaladáshoz és a maximális kedvezmények igénybe vételéhez az Eurotoll előfizetői kártyát ajánl Önnek.  

** Eurovignette: Virtuális matrica a 12 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek számára (elérhető használati periódusok: napi, heti, havi vagy éves), 
Hollandiában,  Luxemburgban, Svédországban és Dániában érvényes. Megvásárolható Eurotoll kártyával online az AGES weboldalán vagy több mint  
600 értékesítési ponton az érintett országokban, továbbá Németországban, Finnországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban.  

*** Eurotoll kártya: Személyre szabott kártya, amely készpénz nélküli fizetést biztosít az Eurovignette országokban, Svájcban és a Belgiumban található  
Liefkenshoek alagútban (Antwerpen mellett). 

**** Kivéve Isztriai-félsziget, Zágráb – Szlovén határ közötti autópálya szakasz.         
  

Útdíjköteles  
járművek

Útdíjfizetés  
alapja

Útdíjfizetés  
módja, eszköze

Előre vagy utólag 
fizetés lehetősége

Számlázási  
időszak

Útdíjfizetési  
partner Szolgáltató

Magyarország 3,5 tonna 
fölött távolság 

MOL üzemanyag- 
kártyával vásárolható 

viszonylati jegy és 
OBU feltöltés 

előre fizetés
Az üzemanyag-

kártya szerződés 
szerint

HU-GO
www.hu-go.hu

Csehország 3,5 tonna 
fölött távolság 

MOL üzemanyag- 
kártyával feltölthető 

OBU  

előre fizetés és  
utólagos fizetés is

Az üzemanyag-
kártya szerződés 

szerint
MYTO CZ

www.mytocz.eu

Románia minden  
járműtípusra idő

MOL üzemanyag- 
kártyával vásárolható 

elektronikus  
autópálya-matrica

előre fizetés
Az üzemanyag-

kártya szerződés 
szerint

CNADNR
www.cnadnr.ro

Szlovákia 3,5 tonna 
fölött távolság 

MOL üzemanyag- 
kártyával feltölthető 

OBU  

előre fizetés és  
utólagos fizetés is

Az üzemanyag-
kártya szerződés 

szerint
MYTO SK

 www.emyto.sk

Szlovénia 3,5 tonna 
fölött távolság 

MOL üzemanyag- 
k ártyával feltölthető 

OBU (DarsGo)  

előre fizetés és  
utólagos fizetés is

Az üzemanyag-
kártya szerződés 

szerint
DARS

www.dars.si

Szerbia minden 
járműtípusra távolság

MOL üzemanyag- 
kártyával feltölthető 

OBU
előre fizetés

Az üzemanyag-
kártya szerződés 

szerint
PUTEVI SRBIJE
www.putevi-srbije.rs  

Horvátország minden 
járműtípusra távolság MOL üzemanyag- 

kártyával**** előre fizetés
Az üzemanyag-

kártya szerződés 
szerint

HAC.HR
www.hac.hr;  
www.arz.hr 

Németország 7,5 tonna 
fölött távolság OBU utólagos fizetés Havonta   MOL Partner Toll collect

www.tollcollect.de

Franciaország* 3,5 tonna 
fölött távolság OBU (Tribox) utólagos fizetés Kéthetente   MOL Partner 23 company

www.autoroutes.fr

Spanyolország 3,5 tonna 
fölött távolság OBU (Tribox) utólagos fizetés Kéthetente   MOL Partner ViáT

www.viat.es

Portugália 3,5 tonna 
fölött távolság OBU (Tribox) utólagos fizetés Kéthetente   MOL Partner Via Verde

www.viaverde.pt

Eurovignette**  
országok:  
Hollandia,  
Luxemburg,  
Svédország, Dánia

12 tonna fölött idő
Eurotoll kártyával*** 

vásárolható  
Eurovignette

utólagos fizetés Havonta   MOL Partner AGES
www.ages.de

Belgium 3,5 tonna 
fölött távolság Eurotoll OBU-val utólagos fizetés Havonta   MOL Partner Viapass

www.viapass.be

Svájc 3,5 tonna 
fölött távolság Eurotoll kártya és ID 

kártya utólagos fizetés Havonta  MOL Partner HVF
www.vignette.ch

Lengyelország 3,5 tonna 
fölött távolság viaBox utólagos fizetés Havonta  MOL Partner viaTOLL

www.viatoll.pl

Ausztria 3,5 tonna 
fölött távolság Go-Box fedélzeti 

egység utólagos fizetés Havonta  MOL Partner ASFINAG
www.asfinag.at

Olaszország* minden 
járműtípusra távolság  OBU (Télépass) 

vagy Viacard utólagos fizetés Havonta  MOL Partner
Autostrade, 

Telepass
www.telepass.it
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