Limiti pri plačilu madžarske cestnine z
euroShell kartico
avg. 10, 2015
Pri plačilu madžarske cestnine z euroShell kartico (nakup relacijske karte in polnjenje cestninske
naprave HU-GO), veljajo določeni limiti (za vozila težja od 3,5 t)
▪
▪
▪

1 transakcija lahko vključuje nakup samo 1 relacijske karte ali polnjenje računa,
limit za 1 transakcijo znaša 100 000 HUF (cca 320 EUR),
dnevni limit euroShell kartice znaša 2 transakciji (t.j. z 1 euroshell kartico se lahko na dnevni
ravni naredita 2 transakciji).

Limiti za e-vinjete (vozila do 3,5 t):
▪
▪

1 transakcija ne more vključevati več kot 1 vinjeto,
transakcijijski limit znaša 1100 EUR s CRT (7077) euroShell kartico.

Madžarska cestnina – plačilo relacijske
karte
avg. 10, 2015
Obveščamo vas, da je pri nakupu relacijske karte madžarske cestnine med samim postopkom
naročanja potrebno preveriti registrsko številko vozila, ki je navedena na karti, saj po njeni izdaji z
napačno registrsko številko, popravek le-te ni več možen.
Registrsko številko preverite takoj po izpisu rute poti in pred njenim podpisom in plačilom. Če
opazite, da je v izpisu rute poti reg. št. vozila napačna, karto stornirajte in ponovite postopek. Ko je
postopek zaključen in karta izdana, sprememba ni več možna; karto morate ponovno plačati, kar
povzroči dodatne stroške.
Cestnina mora biti vedno plačana pred vstopom na avtocesto. V kolikor terminal za izdelavo
relacijske karte ne deluje, morate cestnino plačati on-line.
Če policija izda vozniku kazen zaradi napačno navedene registrske številke na relacijski karti,
le-te ni možno reklamirati!
▪
▪

Več informacij (dokument v angl.j.)
Posodobljena lista HU-GO prodajnih mest, kjer je kot plačilno sredstvo sprejeta
euroShell kartica

Popusti na določenih avtocestnih odsekih
omrežja Abertis
avg. 10, 2015
Obveščamo vas, da od 1. junija 2015 veljajo novi komercialni pogoji za plačilo španske cestnine.
▪

novi komercialni pogoji

Spremembe se nanašajo na program popustov na določenih avtocestnih odsekih omrežja Abertis:
▪
▪

5% popust - v kolikor mesečna poraba na cestninski aparat znaša med 250€ in 600€,
13% popust - v kolikor mesečna poraba na cestninski aparat znaša več kot 600€.

Za pridobitev navedenih popustov je potrebno vaše cestninske aparate ITR/ITR+ registrirati
na spletni strani www.autopistas.com.
V kolikor vaša vozila vozijo na območju Španije, boste z naše strani prejeli seznam vozil skupaj s
kodami, na osnovi katerih boste izvedli registracijo.
▪

Navodila (v angleščini) za pomoč pri registraciji aparatov.

Španska vlada uvedla dodatne začasne
popuste pri plačilu španskih avtocest
avg. 10, 2015
Španska vlada je z namenom povečanja uporabe avtocest uvedla začasni dodatni popust pri plačilu
avtoceste. Popust velja za obdobje 1.7.2015 do 30.11.2015 na šestih specifičnih avtocestnih
odsekih.
Za pridobitev omenjenih popustov ni potrebna predhodna registracija.
▪

Dodatne informacije v zvezi z omenjenimi popusti

Poljska – razširitev prodajnih mest za prepay cestninske aparate
avg. 10, 2015
Od 1. julija naprej so določene euroShell črpalke postale tudi ViaToll distribucijske točke, na katerih
lahko vozila težja od 3,5 t kupijo ter napolnijo pre-pay naprave.
▪
▪
▪

Karta vseh Shell črpalk - dodatne distribucijske točke na Poljskem
Seznam novih distribucijskih točk
Seznam vseh distribucijskih točk

Belgija v letu 2016 uvedla plačilo cestnine
preko cestninskih aparatov
avg. 10, 2015
Kot verjetno že veste, bo Belgija bo s 1. aprilom 2016 uvedla satelitsko cestninjenje Viapass, ki bo
nadomestilo trenutne eurovinjete.
Tarife bodo enake za vse regije, razen:
1. V Valoniji bodo zaračunane tarife tudi predmet obdavčitve (21%), medtem ko je navedena
cena v flandrijski in bruseljski regiji končna.
2. Na območju bruseljske regije bodo vse lokalne ceste predmet bistveno višjih tarif, še posebej
za HGV (težka tovorna vozila).
▪ Predvidene tarife posameznih regij
▪ več informacij

Italijanska cestnina
avg. 10, 2015
Ali ste vedeli, da lahko z via kartico in/ali telepassom plačate cestnino tudi za osebna ter kombi
vozila? Via kartica ter Telepass omogočata plačilo italijanske cestnine tako za tovorna vozila, kot
tudi osebna in kombi vozila.
V kolikor ste zainteresirani za naročilo kartic in/ali naprav, nam pošljite zahtevek na email euroshellslovenia@shell.com

Razširitev območja plačljivosti avtocest na
Madžarskem
jul. 15, 2015
Od 11.7.2015 naprej je na Madžarskem potrebno plačati cestnino na novem avtocestnem odseku
M43-A1 (med Makó in Nagylak), ki povezuje Madžarsko in Romunijo. Sprememba je uvedena za
vozila težja od 3,5 tone, ne velja pa za vinjetni sistem.
Seznam novih mest za nakup relacijske karte ter ostale informacije

Italija - sprejem euroShell kartic na
črpalkah Q8 in Esso
jul. 15, 2015
Obveščamo Vas, da je v Italiji možno plačilo točenja z euroshell karticami na črpalkah Q8 in ESSO
črpalkah, na črpalkah API in Tamoil pa plačilo preko euroshell kartice ni več možno.
Seznam črpalk, primernih za tovorna vozila, lahko najdete na našem spletnem portalu SCOL.
▪

Seznam vseh sprejemnih mest črpalk Q8, kjer je možno plačilo z euroshell kartico

Toll Collect ne izdaja več cestninskih kartic
jul. 15, 2015
Nemška cestninska družba Toll collect od 4.5.2015 naprej ne izdaja več Toll collect kartic za plačilo
cestnine.
Po novem lahko preko Shella cestnino plačate na enega od naslednjih načinov:
▪
▪
▪

plačilo direktno z euroshell kartico,
plačilo on-line, preko spletne strani Toll collecta (potrebna predhodna registracija),
plačilo preko vgrajenega cestninskega aparata.

Svetujemo vam, da se s pooblaščenim servisom dogovorite, da vam za vgradnjo cestninskega
aparata izdajo direkten račun na podjetje. V primeru, da vgradnjo plačate preko euroshell sistema,
boste posredniku Europe Net plačali provizijo.
▪

Več informacij o plačilu nemške cestnine

Rusija - sprejem kartic euroShell na
črpalkah Gazprom Neft
jul. 15, 2015
Od 6.7.2015 je na črpalkah Gazprom Neft možno plačilo goriva tako z MULTI kot SINGLE euroShell
karticami.
Gazprom Neft nudi visoko kakovostno gorivo na številnih glavnih cestno-tovornih povezavah.
Črpalke so dostopne na severnih in centralnih federalnih regijah:
▪
▪
▪
▪
▪

Moskva
St. Petersburg
Novgorod
Yaroslavl
Pskov

Seznam črpalk lahko najdete tudi na našem spletnem portalu SCOL.

Nižja mesečna najemnina ITR aparata
jul. 15, 2015
Od 1.7.2015 naprej se je znižala cena za najem francoskega ITR aparata.
V kolikor ste zainteresirani za naročilo omenjenih aparatov, nam pošljite naročilo na euroshellslovenia@shell.com.

Podaljšan rok za vložitev zahtevka za
vračilo rabata na plačano cestnino v Italiji
jul. 15, 2015
Rok za vložitev zahtevka za dodatni rabat (v višini 15%) na plačano cestnino v Italiji, v kolikor vaša
vozila vozijo na območju avtoceste A35 (BREBEMI) in A58 (nova zunanja obvoznica Milana) je
podaljšan do 31.12.2015.
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev omenjenega rabata:
▪
▪
▪
▪

vozila uporabljajo telepass napravo pred 31.12.2015
vožnja skozi celotno avtocesto v svoji celotni dolžini, in sicer v obeh smereh med naslednjimi
cestninskimi postajami:
od Chiari EST proti LISCATE in obratno, ali,
od Chiari EST proti Pozzolo Martesana in obratno.

Popust se obračuna od datuma, ko je bila vloga prejeta v Italiji.

Plačilo parkirnine s Telepass aparatom v
Italiji
jul. 15, 2015
V Italiji lahko po novem člani FDE konzorcija plačajo parkirnino na določenih parkiriščih kar preko
telepassa.
▪

seznam teh parkirišč najdete na tej povezavi

Povečanje razredov glede števila osi v
Nemčiji
jul. 15, 2015
Od 1.10.2015 bo Toll Collect uvedel 2 novi skupini števila osi, ki bodo osnova za plačilo cestnine v
Nemčiji.
Novi zneski cestnine glede na število osi bodo naslednji:
2 osi: 0,081€
3 osi: 0,113€
4 osi: 0,117€
5 in več osi: 0,135€
Seznam vseh tarif
Plačilo nemške cestnine je možno tudi preko euroshell sistema.
V kolikor še niste registrirani pri Toll collectu, nas kontaktirajte po elektronski pošti, da Vam lahko
posredujemo potrebne dokumente.
▪

Več informacij

Ne zamudite roka za vložitev zahtevka za
vračilo rabata na plačano cestnino v Italiji
za leto 2014
maj 20, 2015
Rok za vložitev zahtevka za vračilo dela plačane cestnine v Italiji za leto 2014 je 20.5.2015.
V primeru, da na FDE še niste dostavili manjkajoče dokumentacije, Vam svetujemo, da to
naredite najkasneje do danes.

Plačilo parkirnine preko Telepassa
maj 20, 2015
V Italiji lahko po novem člani FDE konzorcija plačajo parkirnino na določenih parkiriščih kar preko
telepassa.
▪

seznam teh parkirišč

V primeru dodatnih vprašanj, nas kontaktirajte na email euroshell-slovenia@shell.com

Nemška cestnina – Novosti
maj 20, 2015
Od 1.10.2015 se bo nemška cestnina zaračunavala za vsa tovorna vozila, katerih teža znaša 7,5t in
več.
Plačilo nemške cestnine je možno tudi preko euroshell sistema.
V kolikor še niste registrirani pri Toll collectu, nas kontaktirajte po elektronski pošti, da Vam lahko
posredujemo potrebne dokumente.
Nove tarife od 1.10.2015
▪

Več informacij

Cestnine v Nemčiji na dodatnih 1100 km
cest
maj 20, 2015
Od 1.7.2015 naprej bo v Nemčiji potrebno plačati cestnino na dodatnih 1100 km avtocest.
▪

Zemljevid in seznam zveznih avtocest

V celoti odprta največja Shellova črpalka v
Avstriji - Wörgl
maj 20, 2015
Dne 23.4.2015 je bila v celoti odprta tretja največja Shellova črpalka v Evropi.
Na avtocesti A12 Inntal je Shellovo počivališče Wörgl ponovno odprlo trgovino, ki je še večja kot
prej, prav tako pa vozniki lahko točijo na 8 linijah. Poleg standardnih storitev nudi črpalka na tranzitni
cesti Brenner v bližini nemško-avstrijskega mejnega prehoda Kiefersfelden strankam tudi kvalitetno
Shellovo gorivo.
Lepo vabljeni!

Od 1.1.2016 plačilo cestnine s cestninskim
aparatom v Belgiji
maj 20, 2015
Z novim letom 2016 bodo v Belgiji na območju 3 regij (Flanders, Brussels, Walonia) uvedli obvezno
plačilo cestnine za vsa tovorna vozila, težja od 3,5 tone preko novega cestninskega aparata.
Nov sistem zaračunavanja cestnine bo nadomestil trenutni vinjetni sistem.
Predvidena tarifa znaša 0.15 eur/km. Obstajala bosta dva načina plačila cestnine:
▪
▪

predplačniško (pre-pay) in
poplačniško (post-pay).

Več informacij bo znanih v prihodnjih mesecih. O vseh novostih boste obveščeni sproti.

Toll2go
maj 20, 2015
Ali ste vedeli, da obstaja možnost plačila nemške in avstrijske cestnine preko le enega (nemškega)
cestninskega aparata?
Če imate tovorna vozila, težja od 12 ton, ki pogosto vozijo v Avstriji in Nemčiji, lahko plačilo cestnine
uredite preko nemškega cestninskega aparata. Na spletnem portalu Go maut se lahko enostavno
registrirate za TOLL2GO sistem, avstrijski go-box aparat pa po uspešni registraciji vrnete na eni od
Go-box točk.
▪

Več informacij

Uvedba original elektronskih računov tudi
za Avstrijo, Irsko in Švico
maj 20, 2015
Od 9.6.2015 naprej bodo v elektronski obliki izdani tudi originalni računi za Avstrijo, Irsko in Švico.
Navedeni računi bodo osnova za vračilo davka.
Prenos računov se izvaja na enak način kot do sedaj. Za prenos računov vstopite v SCOL.
▪

SCOL

Zaradi del, začasno zaprta črpalka
Amraser-See – Innsbruck
maj 20, 2015
Zaradi potrebnih gradbenih del, bo Shell črpalka Amraser-See, Strasse 56A, 6020 Innsbruck zaprta
od 01/06/2015 do približno 08/06/2015.
Prosimo, uporabite naslednje alternativne postaje:
▪
▪

Smer Nemčija: Shell Autohof, Gewerbepark 3, 6300 Wörgl
Smer Italija: Shell, Europabrücke-Parkplatz 2, 6141 Schönberg

Srečno Vožnjo!
▪

Več informacij

Dan varnosti 2015 - Kako VI pokažete, da
vam ni vseeno?
maj 06, 2015
Ponosni smo, da v Shellu že deveto leto zapored obeležujemo DAN VARNOST. Dan, ki ga v celoti
posvečamo varnosti, je letos 6. maja 2015. Na ta dan pomagamo ozaveščati zaposlene in
pogodbene partnerje o pomembnosti varnega dela okolja. Ker je Vaše področje dela cestni promet,
nam je pomembno, da se sliši glas o varni vožnji, saj ste naša vez z vozniki oz. ste voznik/ca sami.
Zakaj širimo glas o varni vožnji?
Ker nam je mar!

Dan varnosti 2015
Zakaj?
▪
▪
▪
▪
▪

Ker na cestah vsako leto umre preveč ljudi, ker je vsaka nesreča preveč!
Ker je naš cilj NIČ - NIČ NESREČ, in ker želimo da se vsak dan vrnete domov.
Ker nesreče niso statistika, temveč ljudje, prijatelji, znanci, sodelavci, otroci, mame, očetje...
Ker želimo, da so ceste na katerih se vozimo varnejše, saj ponavadi nesreče ne povzročajo
vozila, temveč ljudje.
Ker nam je mar!

Letos, v sklopu globalnega tedna cestne varnosti, ki poteka od 4.-10. maja 2015 poteka uradna
kampanja Združenih narodov #SaveKidsLives, katere sponzor je tudi Shell. Kampanja poziva k
ukrepom za reševanje življenj otrok na cestah po vsem svetu. Zato prispevate svoj delež, da bodo
otroci, ki so najbolj ranljivi udeleženci v prometu, prišli iz šole domov varno v objem svojih staršev,
bratov, sester...Ker VAM je mar!
▪

Klikni, če ti je mar

Dodatni rabat na odsekih nekaterih
avtocest v Italiji
apr. 20, 2015
V kolikor Vaša vozila vozijo na območju avtoceste A35 (BREBEMI) in A58 (nova zunanja obvoznica
Milana), Vam pripada še dodatnih 15 % popusta na plačano cestnino.
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev rabata:
▪
▪

vozila uporabljajo telepass napravo pred 31.5.2015,
vožnja po avtocesti v celotni dolžini v obeh smereh na odseku Chiari EST proti LISCATE, ali
Chiari EST proti Pozzolo Martesana in obratno.

Popust se obračuna od datuma, ko je bila vloga prejeta v Italiji

Fréjus kartica
apr. 20, 2015
Ali ste vedeli, da vam kartica Frejus za prehod tunelov Mont Blanc in Fréjus nudi nižje cene cestnin?
Pri plačilu z omenjeno kartico Vam pripada direkten popust, poleg tega pa enkrat letno prejmete tudi
letni popust. Popust je odvisen od števila prehodov. Za več informacij glede višine popustov, se
obrnite na euroshell-slovenia@shell.com.
V kolikor vozite skozi omenjena tunela, nam na e-mail pošljite zahtevek, da Vam pošljemo obrazce
za naročilo Fréjus kartice.

Cene cestnin v Španiji
apr. 20, 2015
Obveščamo Vas, da lahko cene cestnin na posameznih avtocestnih odsekih v Španiji najdete na
naslednji spletni strani
▪

Cene cestnin

Zlorabe kartic
apr. 20, 2015
Zaradi vse pogostejših primerov zlorab vseh vrst plačilnih kartic (kraja kartic iz tovornih vozil,
kopiranje ali pre-prodaja kartic skupaj s PIN kodami) v različnih dražavh po Evropi, bi vas tokrat
ponovno radi opozorili, da
▪
▪
▪

kartice nikdar ne puščajte brez nadzora oz. v tovornem vozilu. Še posebno to velja v
primerih, ko so vozila parkirana na parkiriščih,
kartice ne hranite skupaj s PIN kodo, saj točenje brez uporabe PIN kode ni mogoče,
PIN kode ne zapisujte.

Svetujemo vam, da ažurno preverjate transakcije v SCOL (Shell Card Online). Tako boste že v
naprej preprečili škodo v slučaju zlorabe kartice. V primeru kakršnih koli sumljivih transakcij vam
svetujemo, da kartico nemudoma blokirate:
▪

SCOL

preko spleta v programu SCOL (dostop 24/7), saj vam le-ta omogoča enostavno in hitro
blokado brez dodatnih administrativnih postopkov.

DARS - ukinitev izdaje ABC aparatov s
1.2.2015
feb. 19, 2015
Od 01.02.2015 dalje, preko DARSa ni več možno pridobiti ABC tablic za plačilo cestnine v Sloveniji.
Tablice izdane do tega datuma bodo še naprej v uporabi.
V kolikor že imate ABC in ga za konkretno vozilo ne boste več uporabljali, ga lahko z ustreznim
obrazcem 1B - Vloga za spremembo podatkov na elektronskem mediju - namenite uporabi
drugemu vozilu.
S 01.02.2015 lahko namesto ABC-ja, zaprosite za DARS kartico, katere cena znaša 5 EUR z DDV
in s katero se morate za plačilo cestnine odslej naprej ustaviti na cestninski postaji.
Ob prvem prevzemu je potrebno nanjo naložiti 20 evrov dobroimetja.
Z DARS kartico in DARS kartico Transporter lahko cestnino plačujete
▪
▪

predplačniško - nalaganje dobroimetja z euroshell kartico ali
odloženo - mesečno za nazaj; plačilo možno tudi preko euroshell kartice.

VEČ INFORMACIJ

Višje cestnine v Italiji in Španiji
feb. 19, 2015
V Italiji in Španiji so s 01.01.2015 uvedli višje cestninske tarife.
Italija: Cestninske družbe v Italiji so tarife za plačilo cestnine povišale za 1,5%, razen nekaterih,
katere se za podražitev niso odločile: Asti-Cuneo, Autostrada del Brennero, Consorzio Autostrade
Siciliane, Centro Padane, Autostrade Meridionali.
Španija: Za povišanje cestninske tarife v letu 2015 so se odločile 3 cestninske družbe:
▪
▪
▪

Santiago-Alto de Santo Domingo (0.51%),
Alicante-Cartagena (od 0.51 do 1.96%) in
R3 med Madrid Arganda, R4 med Madrid Ocaña in R5 med Madrid - Navalcarnero (1.96%)

Dodatna sprejemna mesta na črpalkah v
Rusiji
feb. 19, 2015
euroShell kartica je sedaj sprejeta na dodatnih 277 mestih "Gazprom NEFT" v osrednjem delu
Rusije (Moskva, Yaroslavl, Nižni Novgorod).
Od novembra 2014 je možen sprejem euroShell kartice (MULTI) v severozahodnem delu, kar
pomeni v celoti 360 lokacij za točenje v Rusiji.

FRANCIJA - plačilo parkirnine z napravami
ITR+ in ITR
feb. 19, 2015
V Franciji in Španiji je mogoče določena parkirna mesta plačati z napravo ITR in ITR+.
Posebej pa opozarjamo glede parkirnega režima na parkirišču SOMMESOUS (omrežje SANEF).
Vozila lahko na navedenem parkirišču ostanejo samo omejen čas:
▪
▪

med tednom – največ 1 ura
konec tedna – največ 24 ur, parkirajo pa lahko najprej v soboto od 18. ure naprej ter
najkasneje do ponedeljka do 8. ure zjutraj.

V nasprotnem primeru cestninska družba zaračuna najvišji določen znesek, katerega NI mogoče
reklamirati.
Da sistem lahko normalno zazna cestninski aparat, preko katerega bo zabeležen vstop na
parkirišče, je potrebno paziti na naslednje:
▪
▪
▪
▪

cestninski aparat ITR ali ITR+ mora biti nastavljen na pravilno mesto na vetrobranskem
steklu,
vozilo mora spoštovati razdaljo 4 metrov za vozilom, ki je pred njim,
vozilo gre lahko skozi prehod, ko je prižgana zelena luč.
Poleg tega vozilo na omenjenem parkirišču ne sme vstopiti in izstopiti na istem prehodu v
razmaku nekaj minut.

Zavarujte svoj tovor in parkirajte na Axess mreži zavarovanih parkirišč za kamione po vsej
Franciji.
Poleg video nadzorovanih parkirišč, nudijo tudi dodatne storitve udobja za voznike.

Poročila o transakcijah na nemških
avtocestah
feb. 19, 2015
Obstaja možnost prejemanja excel datotek o transakcijah narejenih na nemških avtocestah
V kolikor bi želeli prejemati excel datoteke o transakcijah narejenih na nemških avtocestah, nam
pošljite vaš:
▪
▪

benutznummer in
e-mail/e, na katerega/katere želite prejemati poročila.

Poročila lahko prejemate:
▪
▪
▪

vsak dan;
na 14 dni - 17. v mesecu;
1x mesečno - 5. v mesecu.

AdBlue® in rabat
feb. 19, 2015
Ali ste vedeli, da lahko na večje količine AdBlue® dobite rabat?
V primeru, da ste zainteresirani za tovrstno ponudbo, pošljite povpraševanje po količini svojemu
euroShell prodajnemu predstavniku.

Vračilo do 32,5 % plačane cestnine v Italiji
za leto 2014
feb. 19, 2015
Začenja se obdobje vlaganja zahtevkov za vračilo dela plačane cestnine v Italiji za leto 2014
Obveščamo Vas, da se začenja obdobje vlaganja zahtevkov za vračilo dela plačane cestnine v Italiji
za leto 2014. Vsi tisti, ki imate izdane telepasse in via kartice preko nas, boste v naslednjih tednih s
strani FDE konzorcija prejeli navodila in vse ostale potrebne informacije glede poteka vlaganja
zahtevka.

V Avstriji nove tarife cestnin
feb. 15, 2015
V Avstriji od 1.1.2015 veljajo nove tarife za plačilo cestnine. Za vozila emisijskega razreda euro 6 se
je cestnina pocenila, za vse ostale kategorije pa je potrebno plačati višjo ceno. Nove tarife
Po novem je v Avstriji na določenih relacijah obvezno označevanje vozil z nalepkami o emisijskem
razredu vozila.
▪

Več informacij

Nove tarife na Češkem
feb. 15, 2015
Češka cestninska družba je s 1.1.2015 uvedla tarifo za vozila emisijskega razreda euro 6, s tem pa
tudi pocenila plačilo cestnine za omenjeno kategorijo vozil ter vozila kategorije euro 5 EEV. Tarife za
ostale emisijske razrede so se povišale.
▪

Nove tarife

Spremenjen način plačila tunela Dartford v
Angliji
feb. 15, 2015
Od 30.11.2014 je spremenjen način plačila tunela Dartford v Angliji. Le-tega ni mogoče plačati na
kraju samem, temveč mora uporabnik ustvariti račun na spletni strani ali telefonsko, tako da
pokličete na št. +44 (0)300 300 0120 ali 0300 300 0120 (če se nahajate v Veliki Britaniji).
Plačilo tunela s karticami za točenje goriva ni mogoče (niti z euroShell kartico!), medtem, ko so
sprejete kot plačilno sredstvo določene kreditne/debetne kartice. Tunelnino je potrebno plačati
vnaprej preko spletne strani ali do polnoči dan po prehodu. Dartford tunel NI vključen v plačilo
dajatve (HGV Levy) v Veliki Britaniji, uvedene 1.4.2014.

Brobizz za plačilo mostov
feb. 15, 2015
BROBIZZ aparat se lahko uporablja tudi za plačilo številnih mostov. Za plačila le-teh preko
BROBIZZ aparata se avtomatsko obračuna popust na znesek mostnine, medtem ko se Vam pri
plačilu z gotovino zaračuna polni znesek.
Popusti pri plačilu mostov z napravo Brobizz, izdano preko Shella:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5% popust na prehode čez most Great Belt bridge z napravo BROBIZZ.
13% popust na prehode čez most Svinesund bridge med Norveško in Švedsko.
5,82% popust za avtomobile za manj kot 6 oseb za vse prehode čez most Oeresunds.
4,89% popust za avtomobile, kombije ali mini buse dolžine 6-9 metrov za vse prehode čez
most Oeresunds.
50,46% popust za tovorna vozila dolžine nad 20 metrov na prehode čez most Oeresunds.
50,71% popust za tovorna vozila dolžine 9 – 20 metrov na prehode čez most Oeresunds.
17,95% popust za avtobuse na prehode čez most Oeresunds.

V Franciji ne bo zaračunavanja ecotaxe na
regionalnih cestah
feb. 15, 2015
Francoska vlada je v mesecu oktobru sprejela dokončno odločitev o preklicu zaračunavanja ecotaxe
oz. HGV transit tolla na območju regionalnih cest. Za plačilo cestnine je tako tudi v prihodnje
mogoče uporabljati ITR+, tako kot tudi ITR aparat.

Podražitev tunela Mont Blanc in Frejus
feb. 15, 2015
Od 1.1.2015 je prišlo do podražitve tunela Frejus in Mont Blanc.
▪

Nove tarife

Zloraba kartic - poskrbite za varnost vaših
kartic
feb. 15, 2015
Avstrijski policiji je uspelo razjasniti niz 75 vlomov v tovornjake in avtobuse, ki so se dogajali na
območju Avstije od avgusta do novembra 2014. Prijeli so osumljenca iz Srbije in Romunije, ki sta
imela le en cilj - iz vozila dobiti plačilno kartico in jo uporabiti v Italiji, Sloveniji, Avstrji in državah
Beneluxa.
Zaradi vse pogostejših primerov zlorab vseh vrst plačilnih kartic (kraja kartic iz tovornih vozil,
kopiranje ali prodaja kartic skupaj s PIN kodami) v različnih dražavah po Evropi, bi vas ponovno radi
opozorili, da:
▪
▪
▪

kartice nikdar ne puščajte v tovornem vozilu, še posebno to velja v primerih, ko so vozila
parkirana na parkiriščih.
Zelo pomembno je, da kartice ne hranite skupaj s PIN kodo, saj točenje brez uporabe PIN
kode ni mogoče. Najbolje je, da PIN koda tudi ni nikjer zapisana.
Svetujemo vam, da kartice v primeru odtujitve ali same zlorabe v čim krajšem času blokirate
preko spletnega programa Shell Card Online (SCOL). SCOL vam omogoča enostavno in
hitro blokado brez dodatnih administrativnih postopkov.

Brobizz aparat obvezen na Norveškem
feb. 15, 2015
Na Norveškem je od 1.1.2015 obvezna uporaba cestninskega aparata (imenovanega BROBIZZ) za
plačilo cestnine, ki je obračunana s strani različnih norveških cestninskih podjetij.
Aparat lahko naročite preko Shella. Za uspešno naročilo je potrebno izpolniti obrazec, ki ga
zahtevate preko e-maila euroshell-slovenia@shell.com.

Transcamion omoča več kot 1200
rezervacij trajektov
feb. 15, 2015
Shellov partner Transcamion omoča več kot 1200 rezervacij trajektov za euroshell stranke. Po
novem so oblikovali novo spletno stran, do katere lahko dostopate preko te spletne
povezaveoziroma za dostop kliknite na Shell ikono na njihovi spletni strani www.transcamion.com.
Transcamion lahko kontaktirate tudi preko novo odprtega e-maila euroshell@transcamion.com.

Nižje tarife nemške cestnine
feb. 15, 2015
Nemška cestninska družba Toll collect je s 1.1.2015 začela zaračunavati nižje tarife pri plačilu
cestnine za vsa vozila, razen za tovorna vozila euro 5, ki imajo 3 osi. Le-ta se je malce povišala. Toll
Collect pa je uvedel tudi cestninski emisijski razred euro 6.
▪

Nove tarife

