
Vážený zákazník, pred tým, než sa vydáte na cestu, 

odporúčame vám prečítať si priložené informácie, aby ste sa dozvedeli 
viac o inštalácii jednotky a jej rôznych nastaveniach. 
Pomôže vám to vyhnúť sa pokutám.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte kedykoľvek kontaktovať naše zákaznícke 
centrum.Prajeme vám bezpečnú cestu a dúfame, že sa čoskoro uvidíme 
na jednej z našich čerpacích staníc.

S priateľským pozdravom 
Váše FCS Slovakia

Ďakujeme,
že ste si vybrali našu mýtnu 
jednotku EETS4U.

Máte akékoľvek otázky? 
Pomôžu Vám naši odborníci na mýto od pondelka do piatku od 8:30 do 16:30 hodín:
Telefón: +421 948 902 806
E-mail: myto@fcs-slovakia.sk
Mimo pracovnej doby je k dispozícii zákaznícka linka spoločnosti Shell: 
+421 233 002 041



Nápravy: zobrazuje sa aktuálny skutočný celkový počet náprav pre jazdnú súpravu (ťahač + príves) (tu: „3“), ktorý 
sa môže líšiť v závislosti od pripojeného prívesu. Preto musia byť nápravy prívesu osobitne špecifikované vodičom 
prostredníctvom jednotky. 

Hmotnosť: Pri pripájaní prívesu k ťahaču sa musí aktualizovať nová skutočná celková povolená hmotnosť nákladu. 
Pri výbere rozsahu hmotnosti prívesu pomocou menu jednotky, napr. g. > = 7,5 t a <12 t, vždy sa na obrazovke 
jednotky zobrazí vždy nižšia hodnota.

Alternatívne spôsoby platby: zakúpenie relačného lístka v termináli alebo pomocou aplikácie s použitím 
palivovej karty Shell alebo kreditnej karty.

Alternatívne spôsoby platby: hotovosť alebo kreditná karta

Alternatívne spôsoby platby: palivová karta Shell, hotovosť alebo kreditná karta

V Rakúsku je vodič povinný mať vyhlásenie vozidla poskytnuté Shell a preukázať ho v prípade vykonania 
identifi kácie spolu so všetkými dôkazmi, ktoré umožňujú overenie zaradenia emisnej triedy EURO do tarifnej 
skupiny. Na displeji jednotky sa zobrazuje súčet náprav ťahača + nápravy prívesu. Počet náprav prívesu sa musí 
aktualizovať, ak je príves pripojený alebo odpojený od ťahača.

Alternatívne spôsoby platby: Získajte GoBox v najbližšom GO bode. Môže sa platiť palivovou kartou 
Shell, hotovosťou alebo kreditnou kartou. Vodič môže tiež platiť za cestu so spätnou platnosťou v GO bode 
za 5 hodín/100 km, pretože zariadenie prestalo fungovať

Počet náprav prívesu: musí sa aktualizovať po pripojení alebo odpojení prívesu od ťahača. Počet náprav sa 
kontroluje súbežne s cestným zariadením nabíjačky mýta.

Alternatívne spôsoby platby: hotovosť alebo kreditná karta

Počet náprav prívesu: musí sa aktualizovať po pripojení alebo odpojení prívesu od ťahača. Počet náprav sa určuje 
súbežne s cestným zariadením nabíjačky mýta.

Alternatívne spôsoby platby: hotovosť alebo kreditná karta

Počet náprav prívesu: musí sa aktualizovať po pripojení alebo odpojení prívesu od ťahača. Počet náprav sa určuje 
súbežne s cestným zariadením nabíjačky mýta.
Alternatívne spôsoby platby: hotovosť alebo kreditná karta

Jazdíte v oblasti, pre ktorú nie je dostupná služba EETS4U alebo jednotka nerozpoznáva oblasť ako mýtnu doménu, 
a preto neúčtuje žiadne mýto. Skontrolujte, či musíte na spoplatnenie mýta použiť ďalšie palubné zariadenie/
zariadenie pre výber mýta iného poskytovateľa služieb.

Pre Belgicko je najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nastavená na palubnej jednotke od výroby podľa parametrov vozidla z technického preukazu (hmotnosť F.3). 
Na jednotke sa zobrazuje automaticky – napríklad ako 11,8 ton.
Alternatívne sposoby platby: Pre vozidlá nad 3.5 tony je povinnosť palubnej jednotky. Alternatívna palubná jednotka je Viapass od spoločnosti Satellica (Pre pay, Post pay).
V prípade poruchy jednotky v Belgicku by sa mal vodič okamžite zastaviť a skontaktovať so zákazníckou linkou spoločnosti Shell (k dispozícii 24\7) na čísle: 0800 164 379 
(volania zo SR) +421 233 002 040 (volania zo zahraničia); . Počas víkendov a po pracovných hodinách zákazníckeho oddelenia je potrebné vydržať na linke a vybrať z menu 
možnosť „1“ Nahlásenie stratenej, alebo ukradnutej karty Shell. Operátorovi na linke je nutné nahlásiť poruchu palubnej jednotky  Belgicku. Operátor bude od vodiča požadovať, 
aby poskytol ŠPZ vozidla a číslo palubnej jednotky a vyčkal na linke. Ak operátor nedokáže problém vyriešiť, zariadenie bude zablokované pre mýtnu doménu v Belgicku. Vodič 
dostane od operátora na linke číselný kód, ktorý ho oslobodzuje od úhrady mýta v Belgicku počas nasledujúcich troch hodín od telefonátu. Týmto číselným kódom sa v prípade 
kontroly preukáže a nebude pokutovaný.
Operátor ďalej informuje vodiča o najbližšom distribučnom mieste, kde si môže vyzdvihnúť palubnú jednotku Viapass od Satellicu. Kauciu za palubnú jednotku Viapass vo výške 
135 EUR je možné uhradiť palivovou kartou Shell, hotovosťou, alebo kreditnou kartou.


