A DARS Rt. elektronikus autópályadíj fizetői kártyák
használati alapfeltételei
A DARS Rt. elektronikus kártyái
Az elektronikus autópálya-díjazási rendszer a DARS Rt. autópályadíj fizetői kártyák használatán alapul, mégpedig az ABC
rendszer elektronikus kártyákon (a folytatásban ABC kártya) és a DARS és DARS Transporter kártyákon (a folytatásban DK
kártya). Az elektronikus kártyák azon tehergépjárművek készpénz nélküli autópályadíj befizetését szolgálják, amelyek
legnagyobb megengedett össztömege (LMT) meghaladja a 3.500 kg-ot, és az első (R3) és második (R4) díjazási osztályba
sorolandók.
Az elektronikus kártya felhasználója az elektronikus díjazási rendszerbeli fizetést A DARS Rt. elektronikus kártyák használati
utasításai értelmében köteles végezni. Az információkat köteles ismertetni azokkal a személyekkel is, akiknek a kártyát
használatba adja.
Minden kártyán jelölve van annak sorszáma. Az ABC kártya átvételekor a felhasználó egy külön azonosító kártyát is kap,
amelyen a kártya sorszámán kívül jelölve van a kártya azonosító száma is, amelyet csak a felhasznál ismer és használ. A DARS
Rt. elektronikus fizetőkártyái felhasználóinak így biztosítva van a fizetőkapukon való névtelen áthaladás, kivéve az alábbi
esetekben, amikor a kártyán jelölve van azon gépjármű rendszáma, amely részére a kártya ki volt adva:
 az EURO kibocsátási osztályozás miatti csökkentett autópályadíj igénylése,
 az R3-as díjazási osztályra használatos ABC kártya esetében, valamint
 a DARS Rt.-vel kötött elhalasztott autópályadíj befizetéséről szóló szerződés alapján.
Az elektronikus kártyák az adott esetekben használhatók:
a)
az autópályadíj fizetésére előre feltöltött jóváírás alapján. A jóváírás összege a különböző kártyákra tetszőleges.
A jóváírás feltöltése a nyitott díjazási rendszerű fizető állomások ún. kombinált fizetőkapuin*, ill. a zárt díjazási
rendszer fizetőállomásain (Ljubljana – Koper (Fernetiči) autópálya);
 a fizetőállomáson végzett jóváírás befizetése alapján;
 a jóváírás előzőleges befizetése alapján, amely a DARS Rt. folyószámlájára történt árajánlat alapján, amely a
www.dars.si honlapon igényelhető;
*A fizető állomásokon a kombinált fizetőkapu a következő jellel van jelölve
b)

Elhalasztott autópályadíj befizetése esetében, akár fizető/hitelkártyával 1, akár a DARS Rt.-vel kötött szerződés alapján.

Elektronikus kártyákkal a Hrušica fizetőállomáson lehetséges a Karavanke országközöti alagútra vonatkozó díj befizetése is,
mégpedig:
 minden DARS kártyás gépjárművek számára;
 a harmadik díjazási osztályba sorolt gépjárművek, amelyek DARS Transporter kártyával rendelkeznek, vagy a
harmadik osztályba sorolt ABC (R3) kártyás gépjárművek számára;
 a negyedik díjazási osztályba sorolt gépjárművek, amelyek DARS Transporter kártyával rendelkeznek, vagy a
negyedik osztályba sorolt gépjárművek ABC (R4) kártyával.
A www.dars.si honlapon a Felhasználói portál és a felhasználónak átadott felhasználói név és jelszó alapján lehetséges a
különböző DARS Rt. kártyákkal végzett fizető állomásokon való áthaladások állandó és ingyenes áttekintés.
A kártya elveszítését vagy annak eltulajdonítását a felhasználó köteles írásban jelezni a DARS Rt. felhasználói Központjába (a
+386 (1) 518 8 305-üs fax számra vagy a cuc@dars.si e-mail címre). A bejelentés alapján a kártya további használata le lesz
tiltva.
Az elektronikus kártyát abban az esetben lesz letiltva és további használata megakadályozva, amennyiben sértik használata
feltételeit, ill. a felhasználó írásban igényli a kártya letiltását.
Kérdések és esetleges reklamációk esetén a felhasználóknak rendelkezésre áll a DARS rt. Felhasználói Központja, minden
munkanapon 6.30 és 20.00 között, valamint szombaton 8.00 és 13.00 között a DARS Rt., Ljubljana, Grič 54 címen (LjubljanaBrdo kijárat), a cuc@dars.si e-mail címen, vagy a +368 (1) 518 83 64 illetve 080 15 03-as telefonszámokon.
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Az elhalasztott fizetés esetében a DARS Rt.-től elfogadható fizető/hitelkártyák listája a www.dars.si honlapon található.

Az ABC rendszer elektronikus kártyája(ABC kártya)
A megvásárláskor átvett ABC kártya hordozóját ragassza a szélvédő bal alsó sarkába, a szélvédő sarkához
a lehető legközelebb. Utána az elektronikus kártyát helyezze a tartójára.

Az ABC kártya segítségével az elektronikus díjazási rendszerben az autópályadíj befizetése a fizetőkapun való áthaladással
lehetséges:
a gyors ABC fizetőkapun, amely csak azok az ABC kártyával ellátott gépjárművek számára foglalt, amelyek
az autópályadíjat automatikusan és megállás nélkül végzik. A díjazás max. 40 km/h-s sebességig történik,
amennyiben a jóváírás összege elegendő, vagy az aktív ABC kártya fizetési összeköttetéssel. A két
gépjármű közötti minimális távolság 8 (nyolc) méter!
a kombinált fizetőkapukon, ahol az automatikus befizetés mellett lehetséges a jóváírás befizetése is és a
készpénzes autópályadíj-fizetés. Ezen a fizetőkapun a gépjárművet le kell állítani és meg kell várni, amíg a
kijelzőn kigyullad a zöld lámpa.
FIGYELEM!
Azokon a fizetőkapukon, amelyek a 3,5 tonna össztomeget nem meghaladó gépjárművek áthaladását biztosítják, a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó gépjárműveknek tilos az áthaladás!
Az ún. zárt rendszerben (Ljubljana – Koper (Fernetiči)autópálya) az ABC elektronikus kártyával való fizetés csak akkor
lehetséges, ha az ABC kártyával regisztrálta a belépést és ebben az esetben a kártyára (automatikusan) feljegyződött a belépő
állomás helye. A gyors kapun való áthaladást a kijelző megjeleníti az áthaladás helyét és kártyája adatait, ezt pedig a sorompó
automatikus felnyitásával igazolja. A kombinált kapun szükséges a gépjármű leállítása! Az áthaladás csak akkor jegyződik fel,
ha a kijelzőn megjelennek az ön ABC kártyája adatai és kigyullad a zöld lámpa. Az oldalsó fizetőkapukon a sorompók felemelt
helyzetben vannak (az autópálya-matricákkal ellátott gépjárművek miatt), ezért mindenképpen ellenőrizze, az ön ABC
kártyáján feljegyzett adatok jelentek-e meg a kijelzőn, és ha kigyulladt-e a zöld lámpa. Ellenkező esetben vegye el a díjazási
bizonylatot. Ha az ABC kártyán a kilépéskor nem jelennek meg a belépő állomás adatai, a kilépő állomáson a rendszerben
megtett leghosszabb távolság költségei számítandók és fizetendők. Az áthaladás adatait az ABC kártya 72 órán át rögzíti.
Az autópályadíj befizetését ABC kártyával a kilépő állomás gyors ABC vagy kombinált fizetőkapuján elvégezheti.
A gyors ABC belépő kapuk két antennával vannak ellátva, amelyek érzékelik és feljegyzik az ABC kártyával való áthaladást. A
gyors ABC kapura való belépéskor az első antenna az ABC kártyát érzékeli, a kijelzőn pedig megjelennek a díjazási osztály (R3
vagy R4) és a kibocsátási osztály (E4 az EURO IV kibocsátási osztály, E5 az EURO V, E6 az EURO EEV kibocsátási osztály és
EURO VI), ha az a kártyán jelölve van, valamint a jóváírás összege az ABC kártyán (előfizetők számára). Az ABC fizetőkártyák
esetén a jóváírás összege helyett a fizetői státus jelenik meg, pl. POP (a kétsoros kijelzők esetében pedig POP DARS, vagy POP
Magna, …). Ezzel a kijelzéssel igazoltak a belépő állomás automatikus díjazáshoz szükséges adatai, a sorompó felnyílik, ami
biztosítja az utazás akadálymentes folytatását. Amennyiben az első antenna érzékelése után a sorompó nem emelkedik fel,
lassan haladjon a sorompó felé, ahol a második antenna található, amely újból megpróbálja leolvasni az ön kártyája adatait.
Amennyiben a sorompó ekkor sem emelkedik fel, ne hagyja el a gépjárművet, várja meg a személyzetet, ill. teremtsen
kontaktust a kapucsengőn!
A Hrušica fizetőállomáson, ahol minden gépjármű köteles a Karavanke alagút használatáért autópályadíjat fizetni, nincs gyors
ABC sáv. Az ABC rendszer felhasználói a két jobboldali kombinált kapun végezhetik a díj befizetését.
Az áthaladás bejegyzése és az autópályadíj befizetése ABC kártyával nem lehetséges a következő esetekben:
 ha az ABC kártya le van tiltva a felhasználó, ill. a DARS Rt. oldaláról (nem befizetett díj, visszaélés, elveszítés,
eltulajdonítás, …),
 ha az ABC előfizetői kártyán nincs elegendő jóváírás,
 ha az ABC kártya meghibásodott(nem működik az elektronikus kártya – kommunikáció megszűnése, vagy
gyenge kommunikáció, üres elem)
A kártyára 1 év garanciális idő érvényes, a kézhezvétel napjától számítva (érvényes 2013 május 31-ig átvett kártyákra). A
kártya élettartama 7 év. Az a felhasználó, amely az ABC kártyát ezen az időszakon belül sértetlenül visszaadja, jogosult a
kártya nem amortizált értéke társfinanszírozott összege arányos részének visszaigénylésére. Az évi amortizációs szint 14,29%.

Az ABC kártya nem amortizált érték arányos összegének visszaigénylése és a fel nem használt jóváírás összegének
visszaigénylése csak írásos igénylés alapján lehetséges, amelynek tartalmaznia kell a kártya azonosító számát (ID) és
mellékelve az érintett kártyát.

Első díjazási osztály (R3) ABC kártyája
Az első díjazási osztályra (R3) vonatkozó ABC kártya (érvényes 2013 május 31-ig átvett kártyákra), kizárólag azoknak a két-, ill.
háromtengelyű gépjárműveknek, amelyek legnagyobb megengedett össztömege meghaladja a 3.500 kg-ot, ill. azoknak a két-,
ill. háromtengelyű vontató gépjárműveknek, amelyek vontató járművének legnagyobb megengedett súlya meghaladja a
3.500 kg-ot az autópályadíj befizetését szolgálja.
2013 juniús 1. után, az R3-as ABC kártya csak az Euro III vagy annál magasabb kibocsátási osztály szerinti gépjárművekre
kapható. Azokra az egyes gépjárművekre vonatkozik, amelyet a felhasználó a vásárlási beadványban jelöl, és nem vihető át
más gépjárműre!
Az R3-as kártya használata akkor lehetséges, amikor a felhasználó megkapja az autópálya-díjazási rendszerbe való felvételről
szóló igazolást. Ezek az adatok a fizetőállomáson való első áthaladáskor rögzülnek a kártyára, az ún. kombinált fizetőkapun.

DARS kártya és DARS Transporter kártya (DK kártya)
A DK kártya az elektronikus díjazási rendszerben lehetővé teszi az autópálya-díj befizetését a fizetőállomásokon való
áthaladáskor:
kombinált fizetőkapun, amelyen az automatikus és a DK kártyákkal való díjbefizetés mellett lehetséges a
DK kártya jóváírásának a feltöltése is és a készpénzes autópályadíj-fizetés. Ezen a fizetőkapun a
gépjárművet le kell állítani és meg kell várni, amíg a kijelzőn kigyullad a zöld lámpa.
A kombinált fizetőkapun a DK kártyát közelítse a leolvasó szerkezethez, amely a fizetőkapu kabinján van elhelyezve, kb. 10 cm
távolságban és várja meg, hogy a pénztáros meghatározza a gépjármű besorolási osztályát. A kijelzőn megjelenik a díjazási
osztály (R3 vagy R4) és a kibocsátási osztály (E4 az EURO IV kibocsátási osztály, E5 az EURO V, E6 az EURO EEV kibocsátási
osztály és EURO VI), amennyiben a kártya tartalmazza azt, valamint a jóváírás összege (előfizetők számára), ill. a fizetői státus
jelenik meg, pl. POP (a kétsoros kijelzők esetében pedig POP DARS, vagy POP Magna, …). Amikor a tranzakció sikeresen
lezajlik, a kijelzőn kigyullad a zöld lámpa és felnyílik a sorompó (csak a fő fizetőkapuknál).
A zárt díjazási rendszerben (Ljubljana – Koper (Fernetiči)autópálya) az ön DK kártyáján a belépő állomáson csak a belépés
jegyződik fel. A kijelzőn megjelennek az ön DK kártya adatai, kigyullad a zöld lámpa és felnyílik a sorompó (csak a fő
állomásokon).
Az oldalsó állomásokon a sorompók állandóan nyílt helyzetben vannak, ezért ellenőrizze, az ön kártyája adatai jelentek-e meg
a kijelzőn, ill. ég-e a zöld lámpa. Ellenkező esetben vegye el a díjazási bizonylatot. Ha a DK kártya nem tartalmazza a belépés
adatait, a kilépő állomáson a rendszerben megtett leghosszabb távolság költségei számítandók és fizetendők. Az áthaladás
adatait a DK kártya 72 órán át rögzíti.
A díj befizetését a kilépő állomáson csak a kombinált fizetőkapun végezheti.
Az áthaladás bejegyzése és az autópályadíj befizetése DK kártyával NEM LEHETSÉGES a következő esetekben:
 ha a DK kártya le van tiltva a felhasználó, ill. a DARS Rt. oldaláról (nem befizetett díj, visszaélés, elveszítés,
eltulajdonítás, …),
 ha a DK előfizetői kártyán nincs elegendő jóváírás,
 ha a DK kártya meghibásodott (nem működik az elektronikus kártya – kommunikáció megszűnése).
A Hrušica fizetőállomáson, ahol minden gépjármű köteles a Karavanke alagút használatáért autópályadíjat fizetni, a DARS
Transporter kártyával való fizetés a harmadik (R3) és a negyedik (R4) díjazási osztályba sorolt gépjárművekre lehetséges,
amelyek legnagyobb megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, DARS kártyával pedig mindegyik díjazási osztályra
lehetséges a befizetés(R1, R2, R3 és R4).

Az EURO IV vagy annál magasabb kibocsátási osztályozás szerinti első (R3) és második (R4) díjazási osztályba
való besoroláson alapuló autópálya-díjazás
Az EURO IV vagy annál magasabb kibocsátási osztály szerinti autópálya-díjazás a megfelelően átalakított DARS Rt.
elektronikus kártyával lehetséges. A megfelelően kitöltött beadvány alapján a DARS Rt. biztosítja a kártya átalakítását a
különböző gépjárművek számára, amely a gépjármű rendszáma és a besorolt EURO kibocsátási osztály alapján történik.
Egy gépjárműre legtöbb egy ABC és/vagy egy DK kártya használható.
A kibocsátási osztály szerint átalakított fizetőkártyák csak a megadott gépjárműre vonatkoznak és nem vihetők át más
gépjárműre. A gépjármű tulajdonjogi és/vagy a gépjárműre vonatkozó elektronikus kártya felhasználója változása esetén ezt

azonnali hatállyal jelenteni kell a DARS Rt. Felhasználói Központjának, a www.dars.si honlapon megtalálható külön
nyomtatványon.
Azoknak a gépjárműcsoportoknak, amelyek vontató járműve utánfutóval vagy nélküle, az R3-as osztályból az R4-es osztályba
vagy fordítva sorolandó, a leggyakoribb díjazási osztályra vonatkozó ABC kártya mellé a felhasználú beszerezhet DK kártyát is,
amellyel az azonos vagy az ABC kártyán feljegyzett osztálytól eltérő díjazási osztály szerinti autópályadíjat fizetheti. DK
kártyával való fizetés esetén a felhasználó köteles eltávolítani az ABC kártyát a hordozójáról, valamint az ajánlott felhelyezési
helytől minél távolabban tartani, hogy így lehetetlen legyen az ABC kártya leolvasása a fizetőállomáson való áthaladáskor.
Az EURO kibocsátási osztály szerinti díjazásra vonatkozó elektronikus kártya felületén fel kell lennie tüntetve a gépjármű
rendszámának. A felhasználó köteles úgy karbantartani a kártyát, hogy ez a feljegyzés látható legyen!
A Szlovén Köztársaságban nyilvántartott gépjárművek számára az a kibocsátási osztály a mérvadó, amely szerint az előző
műszaki ellenőrzéskor befizette az éves használati díjat. A külföldön regisztrált gépjárművek számára a kérelemhez csatolni
kell a forgalmi engedély másolatát, valamint a megfelelőségi igazolás (termelés) másolatát, vagy a jármű műszaki ellenőrzési
CEMT rezolúció szerinti másolatát. Ha a járműre, amelyre csupán igazoló okmány vagy bizonyíték másolat alapján
alacsonyabb úthasználati díjat követelnek, nem bizonyítható a megfelelő emissziós osztályba sorolás, az előző mondatban
megemlített eredeti okmányok vagy bizonyítékok felmútatása követelhető.
Az EURO kibocsájtási osztály szerinti autópályadíj befizetését szolgáló elektronikus kártya használata azután lehetséges,
miután a felhasználó megkapta a gépjármű rendszerbe vételéről szóló elektronikus igazolást. Ezek az adatok az ún. kombinált
fizetőkapun való első áthaladáskor lesznek a kártyára rögzítve.
Az EURO autópályadíj befizetésének rendszerezése nem érvényes a Karavanke alagútra, amelyre az autópályadíj befizetését
külön kormányrendelet rendszerez.

Ljubljana, 2017. Január.

