
Návod na výmenu palubnej jednotky TOLL COLLECT za TELEPASS SAT  
 
Presvedčite sa, že aktívne je iba zariadenie Telepass SAT; palubná jednotka Toll Collect musí byť 
deaktivovaná. Ak deaktivovaná nebude, budete platiť poplatky za obidve zariadenia. Pri výmene palubnej 
jednotky Toll Collect za Telepass SAT sa riaďte navrhovaným operatívnym postupom. 
 
Aktivácia nemeckej mýtnej služby 
 
Aby ste mohli používať svoju palubnú jednotku Telepass SAT, musí byť aktivovaná mýtna služba ešte pred 
cestou do Nemecka. Postupujte teda, prosím, podľa nižšie uvedených krokov pri každom nákladnom aute a 
každom palubnom zariadení:  

1. Deaktivujte („Block“) mýtny servis na palubnej jednotke Toll Collect. 
2. Aktivujte mýtnu službu na palubnej jednotke Telepass SAT. 

 
V prípade palubnej jednotky Toll Collect s aktívnym Toll2Go (rakúske mýto) na zariadení Toll Collect: 

3. Deaktivujte („Zablokujte/Block“) službu Toll2Go na palubnej jednotke Toll Collect. 
4. Aktivujte rakúsku mýtnu službu na zariadení Telepass SAT (GO Service). 

 
Poznámka:   
Všetky tieto kroky sa musia urobiť presne v tom poradí, ako sú uvedené, tzn. je nutné sa presvedčiť, že 
predchádzajúci krok bol dokončený pred tým, než budete pokračovať.  
 
Vyššie uvedené kroky sú detailnejšie popísané v nasledujúcej časti.  
 
Poznámka: 
Deaktivácia služby Toll2Go service nevyžaduje, aby bolo vozidlo/jednotka v Rakúsku, ani to, aby bola 
palubná jednotka Toll Collect zapnutá.  
 

1. Deaktivujte („Zablokujte/Block“) nemeckú mýtnu službu na jednotke Toll Collect  
a) Zistite svoje Používateľské číslo Toll Collect (Benutzernummer, takisto uvádzané v mesačnom 

výpise mýta vystavovanom spoločnosťou Toll Collect) a Toll Collect Master PIN1, ktoré získa každá 
firma prevádzkujúca nákladné vozidlá po úspešnej registrácii na portáli Toll Collect.  
Master PIN sa používa na overenie zákazníka a je vyžadovaný zákazníckym servisom Toll Collect. 
 
Nižšie uvádzame príklad výpisu Toll Collect, kde je možné zistiť svoje Používateľské číslo Toll 
Collect. 
 

 
Obr. 1 Používateľské číslo (Benutzernummer) 

                                                      
1 Na obnovenie Master PIN zavolajte na kontaktné centrum Toll Collect na číslo 008000 222 2628 alebo +49 3025291303. 



 
b) Urobte si zoznam registračných značiek a VIN (Vehicle Identification Number) každého nákladného 

vozidla, v ktorom chcete deaktivovať palubnú jednotku Toll Collect. 
 

c) Zavolajte na kontaktné centrum Toll Collect na číslo 008000 222 2628 alebo +49 3025291303 
v prípade potreby zablokovania registračných značiek z vášho zoznamu;  
 
Pre viac informácií, prosím, navštívte https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/kontakt.html.  
Call centrum môže riešiť žiadosti v nemčine, angličtine, francúzštine alebo poľštine od pondelka do 
piatka v čase od 7:00 do 19:00 hod.  
 
Požiadajte operátora centra Toll Collect, aby zablokoval registračné značky, ktoré máte v zozname 
a poskytnite mu všetky informácie, ktoré vyžaduje na uskutočnenie tejto operácie (napr. Master 
PIN).  
 
Povšimnite si, prosím, že nie je možné žiadať o deaktiváciu viac ako jednej registračnej značky 
pri jednej operácii. 
 
Dokončenie tohto procesu môže trvať zhruba 2 hodiny2. Finálnym krokom je oznámenie na mýtnej 
jednotke: je nutné vozidlo vypnúť, počkať na to, až sa palubná jednotka sama vypne a znova 
naštartovať vozidlo (a zapnúť palubnú jednotku). Teraz je zelená LED kontrolka vypnutá a červená 
kontrolka je zapnutá, ako možno vidieť na ukážkach nižšie – obr. 2.   

 
Obr. 2 Zelená kontrolka sa vypne a zapne sa červená 

 
Na dokončenie procesu je nutné, aby malo zariadenie Toll Collect sieťové pokrytie GSM. Mimo 
hraníc Nemecka nie je pokrytie zaručené.  
 
Toll Collect vám umožňuje mať mýtnu službu deaktivovanú na maximálne 6 mesiacov. Na konci 
šiestich mesiacov si zákazník musí vybrať medzi: 

• Reaktiváciou mýtnej služby s Toll Collect, 

• vrátením palubnej jednotky Toll Collect. 
 

2. Aktivujte nemecké mýto na zariadení Telepass SAT 
Na aktiváciu mýtnej služby potrebujete kontaktovať Shell. Na overenie úspešnej aktivácie nemeckej mýtnej 
služby na zariadení Telepass SAT je nutné zapnúť jednotku. Na displeji sa objaví potvrdzujúca správa „LKW-
MAUT GERMANY ACTIVATED/AKTIVOVANÉ”.  
 
Jednotka musí byť zapnutá a musí mať pokrytie GSM siete, aby sa proces mohol dokončiť: Pred začatím 
cesty do Nemecka s Telepass SAT je povinné mať dokončený proces uvedený vyššie (kroky 1. a 2.).  
 

                                                      
2 Čas deaktivácie nie je garantovaný a môže byť dlhší. Ak sa pri naštartovaní vozidla nerozsvieti červená kontrolka 
na palubnej jednotke, nebol deaktivačný proces dokončený a je nutné počkať dlhšie a niekoľkokrát zopakovať 
vypnutie a zapnutie. 

https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/kontakt.html
https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/kontakt.html


 
 
AKTIVÁCIA MÝTNEJ SLUŽBY PRE NEMECKO JE DOKONČENÁ.  

 
3. Deaktivujte („Block“) službu Toll2Go pre jednotku Toll Collect 

V prípade aktívnej služby Toll2Go (rakúske mýto) na palubnej jednotke Toll Collect: 
 
Deaktivácia (takisto nazývaná „zablokovanie“) služby Toll2Go na zariadení Toll Collect sa môže 
uskutočňovať na samoobslužnom portáli na webových stránkach Go Maut (alebo alternatívne 
prostredníctvom kontaktného centra GO MAUT, pokiaľ už máte číslo PAN palubných jednotiek OBU, ktoré 
sa majú deaktivovať). Proces deaktivácie zvyčajne trvá približne 2 hodiny.  
 
Cez rozhranie palubnej jednotky Toll Collect3 je nutné overiť, či bola služba Toll2Go úspešne 
deaktivovaná: MENU→SLUŽBY→AT→„NEAKTÍVNE“. 
 
Po deaktivovaní služby Toll2Go prejdite k bodu 4. 
 

4. Aktivujte rakúske mýto na palubnej jednotke Telepass SAT (GO Service) 
Pre aktiváciu služby musíte kontaktovať spoločnosť Shell. Na overenie úspešnej aktivácie rakúskeho mýta 
GO na zariadení Telepass SAT je nutné, aby bola palubná jednotka zapnutá. Na displeji palubnej jednotky sa 
objaví potvrdzovacia správa „GO AUSTRIA ACTIVATED/AKTIVOVANÉ“.  
 
Palubná jednotka sa musí zapnúť a mať pokrytie GSM siete, aby mohol byť proces dokončený: Je 
povinnosťou mať dokončený proces uvedený vyššie (3. a 4.) pred cestou do Rakúska s palubnou jednotkou 
Telepass SAT.  
AKTIVÁCIA SLUŽBY GO AUSTRIA JE DOKONČENÁ. 
 

 

                                                      
3 Pre viac informácií, prosím, navštívte virtuálneho sprievodcu Toll Collect Virtual Tour Guide na tomto odkaze: 
https://www.toll-collect.de/static/lernsoftware/obu/zme/index_en.html. 


