
• Kérjük, őrizze meg a készülék visszaküldésével kapcsolatos
bizonylatokat!

• A visszaküldéshez szükséges csatolmányok és a Gyakori Kérdések
eléréséhez, kérjük töltse le a teljes PDF dokumentumot!

• Tájékoztatjuk, hogy az útdíjszolgáltatók a nem megfelelő állapotban
visszaküldött készülékekre büntetést szabhatnak ki!

Elérhetőségeink: 

Ügyfélszolgálat

E-mail: kartyainfo-hu@shell.com 

Telefonszám:+3614801111

Ausztria

Tájékoztató útdíjfizető eszközök visszaküldéséről 

Kérjük, válassza ki a kívánt készüléket / szolgáltatót! 
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Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta / Client Center:  800 101 101/ +48 22 521 10 10        Załącznik nr 8 do Umowy / Appendix no.8 to the Contract   


www.viatoll.pl, e-mail: info@viatoll.pl  


REKLAMACJA / ZWROT1   |  CLAIM / RETURN 1


Numer umowy / Contract ID 
Numer rejestracyjny pojazdu 
/ License plate number  viaBOX ID 


Typ wniosku  |  Type of request       Data | Date


☐ reklamacja dotyczy obsługi / claim on services Preferowana odpowiedź | Prefered answer 


☐ prośba o zwrot kaucji*, opłaty prepaid lub nadpłaty/request ☐ e-mail - adres poniżej / address below      


    for refund of deposit*, prepaid toll or excess payment ☐ pocztą / post - adres poniżej / address below   


☐ inny / other claim type  ☐ telefon / telephone - numer poniżej / number  


☐ fax - numer poniżej / number below 


☐ reklamacja Noty Obciążeniowej Nr /Debit Note claim No:
* tylko urządzenia bez uszkodzeń mechanicznych / only devices without mechanical damages


 Szczegółowy opis wniosku | Detailed description of request 


Załączniki / Enclosure: 


Dane kontaktowe | Contact Details 


Adres / address: 


Telefon / telephone / fax: e-mail: 


Dane do płatności** | Bank Details** Zgodnie z §7 p. 1 OWU dla konta w trybie przedpłaconym i §8 p. 1 OWU dla konta w trybie z odroczoną płatnością zwroty 


dokonywane są tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez użytkownika. Dane do płatności będą wykorzystane przez Operatora Systemu w 


przypadku, gdy zwrot nie może nastąpić tym samem sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana / According to General Terms and Conditions §7 p.1 for pre-pay 


account and §8 p.1 post-pay account Refund of all liabilities shall proceed by the same method of payment by which it was orginally paid. Bank details will be used by the System 


Operator if the refund may not be the same method of payment by which was orginally paid. 


Numer rachunku / account no: 


Właściciel rachunku / account owner: 


Dodatkowo dla przelewów zagranicznych / additionaly for foreign transfers 
Nazwa banku / bank name: 


IBAN: 


Kraj i SWIFT / country and SWIFT: 


Adres właściciela rachunku / address 
of the account owner  


**  Pole należy wypełnić, gdy kwota pozostałego salda nie została zwrócona Użytkownikowi bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta systemu viaTOLL / Fill in the field if the 
remaining balance amount has not been returned to the User directly at a Customer Service Facility of the viaTOLL system.  


Imię i nazwisko zgłaszającego / Name and surname of applicant: 


Nr Paszportu lub dowodu***/ Passport or ID No***: 
***  dane wymagane w przypadku gdy zgłaszający nie jest stroną umowy / Data required if the applicant is not the contract owner 


……………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………….. 


Miejsce, data i podpis pracownika / Place, date and signature of the Staff  Data i podpis Zgłaszającego / Date and signature of the Applicant 


Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94. Pełna wersja klauzuli 
informacyjnej dotyczącej Państwa danych osobowych znajduje się na stronie www.viatoll.pl/kontakt/politykaprywatności. / Please, be informed that the Administrator of your personal 
data is the Chief Inspector of Road Transport, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw. The full version of the information clause regarding your personal data can be found on 
www.viatoll.pl/contact/privacypolicy. 



http://www.viatoll.pl/kontakt/politykaprywatności

http://www.viatoll.pl/contact/privacypolicy



		Adres  address: 

		Telefon  telephone  fax: 

		email: 

		Numer rachunku  account no: 

		fill_7: 

		Nazwa banku  bank name: 

		IBAN: 

		Kraj i SWIFT  country and SWIFT: 

		Adres  address_2: 

		reklamacja dotyczy obsługi / claim on services: Off

		prośba o zwrot kaucji*, opłaty prepaid lub nadpłaty/: Off

		inny  other claim type: Off

		reklamacja Noty Obciążeniowej Nr / Debit Note claim No: Off

		e-mail - podany poniżej / below: Off

		pocztą - podany poniżej / below: Off

		telefon / telephone - podany poniżej / below: Off

		fax - podany poniżej / below: Off

		Tekst2: 

		Tekst6: ETC/

		Tekst8: 

		Tekst9: 

		Tekst3: 

		Tekst5: 

		Tekst1: 

		Tekst14: 

		Tekst15: 








1. Miért fontos, hogy már ha nem használom a korábban rendelt készüléket, azt visszaküldjem a
szolgáltatónak?


 A használaton kívüli készülékeket minden esetben érdemes mihamarabb 


visszaszolgáltatni. A legtöbb eszköznek havi bérleti díja van, melyet a szolgáltatók mindaddig 


számláznak, ameddig a készüléket nem szolgáltatják vissza (annak ellenére is, ha már nem 


használják azokat).


 Néhány készüléknél kauciót kell fizetni a regisztráció során, ezt az összeget is csak a 


leadást követően írja jóvá Önnek a szolgáltató.


2. Miért érdemes mindig megőrizni a feladásról szóló bizonylatot illetve feljegyezni a
visszaküldött készülékek adatait (megőrizni a mellékelve küldött levél másolatát)?


 A bizonylattal, illetve a korábban feljegyzett adatokkal igazolható, hogy a készüléket 


postára adták/ átadták futárszolgálatnak. A későbbi esetleges reklamáció esetén ezek a 
dokumentumok szükségesek annak bizonyítására, hogy a feladás az Ön részéről megtörtént.


3. Miért javasolt a készülékeket alufóliába csomagolni?


 Az aufóliába csomagolás leárnyékolja a készülék adó-vevőjét, ezáltal elkerülhető, hogy 


a postai kézbesítés során a készülék útdíjat rögzítsen.


4. Nem találom a készülékhez tartozó kábeleket, szivargyújtós csatlakozót, mert a készüléket
direktbe kötve használtuk. Visszaküldhetem a készüléket a tartozékok nélkül is?


 Igen, a készüléket a tartozékok nélkül is visszaküldheti, ezért egyik szolgáltató 


sem szab ki büntetést.


5. Miért kell angol nyelvű kísérőlevelet mellékelni? Mi tartalmazzon a levél?


 A kísérőlevéllel megkönnyíti a készülékek gyors nyilvántartásba vételét, ezáltal a 


havi költségek/ kauciók is hamarabb jóváírásra kerülnek. A levélben tüntesse fel a cég 


nevét, alapadatait, emellett a visszaküldött készülékek készülékszámait és jelezze, hogy 


a készülékekre a továbbiakban már nincs szüksége.












ELECTRONIC MEDIA APPLICATION   


APPLICATION FOR A REFUND OF CREDIT FROM PRE-PAID MEDIA 


 


 


Data on the person liable for the toll: 


(* Mandatory field) 


 


*Company name or name and surname of the user: 


 


*Address: 


 


*Postcode and post:                                                                                       *Country: 


*Subject to VAT:          - YES              - NO *Tax number: 


*Contact person:                                                                                      *E-mail address: 


*Telephone number:                                                                                             Fax: 


 


 


I/we want that the unused part of the pre-paid amount on the electronic medium (excluding discounts) and/or the non-


depreciated value of the ABS card credited to: 


*Bank title:  


*Bank account no. / IBAN:  


*SWIFT (BIC) code:  


To avoid errors in listing the transaction account number, we recommend you re-check the correctness of the transaction 


account data before submitting the form. In case of incorrect information, the amount of the refund will be reduced by the 


bank`s handling costs. 


 


Mandatory attachments: 


• Electronic media and 


• A copy of the last invoice(s) of credit loading, showing the amount of the balance of credit on the electronic 


medium for each individual medium. 


 


 


By signing, we agree that, for each electronic medium, DARS, d.d. shall charge the cost of the credit refund procedure, which 


is set out in the price list and published on the company`s website, and we guarantee that the above information is correct. If 


the applicant has an outstanding debt to the company from the unpaid toll, the credit amount is first used to cover any 


outstanding liabilities.  


 


 


Date: _____________________                                                       User`s signature: ____________________________________ 
 


 


For the cost of the procedure, the applicant shall receive an invoice, the amount of which shall be deducted from the final settlement of the intended refund. If the balance of the 


credit is lower than the costs of the procedure, the refund shall not be carried out. 


DARS d.d. will process the personal data of users, which must be submitted in order to return the credit from electronic media, in accordance with the provisions in the Road Tolling 


Act, the General Data Protection Regulation, and the legislation of RS applicable from time to time which governs the protection of personal data. DARS d.d. will keep the data until 


the purpose of the processing has been fulfilled (applies to natural persons). 


 


Please send the completed and signed application with mandatory attachment to the following address: 


Dars d.d. 


Dunajska cesta 7 


SI-1000 Ljubljana 


 


Or deliver in person to a ‘DarsGo servis’ customer centre 


 


 


 


INFO – Phone: 080 15 03 or (abroad) +386 1 518 8 350 / return.media@dars.si 


 







 


 


Attachment to the application for the refund of credit 


Ref. 


no. 


S/N number of 


the medium 


ID number of 


the medium 


Remaining 


credit 


Filled out by  


Dars 


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


 








 


 


Elektroniczny System Poboru Opłat viaTOLL  
Więcej informacji: www.viatoll.pl infolinia 800 101 101 (numer bezpłatny dla połączeń z polskich telefonów stacjonarnych),  


22 521 10 10 (numer płatny, dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, koszt wg stawek operatora)  
info@viatoll.pl  


 


 


WYPOWIEDZENIE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM /   


TERMINATION OF THE ROAD USER CONTRACT  
  


Data złożenia Wypowiedzenia/   


Date of the submitting of the Termination  
  


Numer identyfikacyjny użytkownika/ User ID    


Numer umowy/ Contract ID    


Nazwa firmy lub imię i nazwisko /   


Company name or User name and surname  
  


Adres zamieszkania lub siedziby  firmy / Address of 
residence or registered office     


  


Zgodnie z § 10 p. 3 Ogólnych warunków korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością, stanowiących Załącznik nr 2 do 


Umowy z Użytkownikiem (zwaną dalej „Umową“) Użytkownik niniejszym rozwiązuje Umowę, zawartą pomiędzy nim a Głównym 


Inspektorem Transportu Drogowego z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 


kalendarzowego.  


According to § 10 p. 3 of General Terms and Conditions for post-paid account, which is the integral part of the Road User 


Contract as Appendix no. 2 (hereinafter referred to as “Contract“), the User hereby terminates the Contract concluded between 


the Vehicle User and Chief Inspector of Road Transport with the two month notice period effective as of the end of the month.  


 


Miejsce, data / Place, date    


Imię i nazwisko / Name and surname    


Numer i seria dokumentu tożsamości / Number of ID Card or 
passport  


  


Podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej przez Spółkę / 
Signature of Vehicle operator or authorised person by the 
Company  


  


 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedziba w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94. Pełna wersja klauzuli 


informacyjnej dotyczącej Państwa danych osobowych znajduje się na stronie www.viatoll.pl/kontakt/politykaprywatności. / Please, be informed that the Administrator of your personal 


data is the Chief Inspector of Road Transport, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw. The full version of the information clause regarding your personal data can be found on 


www.viatoll.pl/contact/privacypolicy. 
 


 


 



http://www.viatoll.pl/contact/privacypolicy
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Seite 1 von 1 Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 087, V 5.2 – Stand 05/2011 Im Auftrag des


Benutzernummer * 


Firmenbezeichnung, 
Rechtsform gemäß 
Handelsregistereintrag * 


Nationalitätskennzeichen *


Amtliches 
Kfz-Kennzeichen *


Fahrzeug-Identifikations-
nummer (FIN, Fahrgestell-
nummer) * 


Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und korrekt sind. Die Toll Collect GmbH wird Ihre Daten für Zwecke der Vertragsabwicklung speichern, 
verarbeiten und nutzen.


14


(Auch für Fahrzeuge mit bereits ausgebauter OBU)


15 Ort, Datum * Unterschrift und ggf. Firmenstempel *16


Telefon * (bitte Vorwahl bzw. Landesvorwahl angeben) 


Fax * (bitte Vorwahl bzw. Landesvorwahl angeben) 


5


6


7


10


11


12


13


8


9


Benutzerdaten


Fahrzeugdaten


Bitte füllen Sie dieses Formular mit dem Computer vollständig aus. Wenn Ihnen kein Computer zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte eine 
Schreibmaschine oder schreiben Sie gut leserlich in Druckbuchstaben. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.


Sie haben die Möglichkeit, ein Fahrzeug ohne OBU telefonisch abzumelden. Bitte wählen Sie dazu die Telefonnummer +49 180 2 222628 ** und 
halten Ihre Benutzernummer, Ihre Master-PIN und die Auftragsnummer (Fahrzeugkartennummer) bereit. Alternativ können Sie das Fahrzeug auch 
mit diesem Formular per Fax (+49 180 1 222 628 ***) abmelden.


Wenn Sie Ihr Fahrzeug bereits telefonisch abgemeldet haben, wird dieses Formular nicht benötigt.


Bitte nutzen Sie dieses Formular nur, wenn in Ihrem Fahrzeug keine OBU eingebaut ist. (Eine OBU muss vor der Abmeldung des Fahrzeugs bei 
einem Servicepartner demontiert werden.)


1


2


3


4


Fahrzeugabmeldung für Fahrzeuge ohne OBU


Pflichtfeld
Innerhalb Deutschlands: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
Innerhalb Deutschlands: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min


*
**


***


17
18
19
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Kitöltési segédlet


Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!


Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 087, V 7.0, 03/2013-es helyzet


Megbízó:


1 Járműkészülék (OBU) nélküli


járművek kijelentése


1
(Olyan járművek esetén is, amelyekből már kiszerelték az OBU-t)


2
Kérjük töltse ki komputerrel ezt a nyomtatványt hiánytalanul. Ha nem áll


rendelkezésére komputer, akkor használjon írógépet, vagy írjon jól


olvashatóan nyomtatott betűkkel. A megfelelőt kérjük x-szel jelölni. A


kötelezően kitöltendő mezők *-gal vannak jelölve.


3
Lehetősége van arra, hogy OBU nélküli járművét telefonon is kijelentse.


Kérjük hívja a (hívás Németországból: 0800 222 2628**, hívás


külföldről: 008000 222 2628**) telefonszámot és tartsa kéznél


használói számát és master-PIN-jét. Alternatív módon ezzel a


nyomtatvánnyal is kijelentheti a járművét faxon (+49 180 1 222 628***).


Ha a járművét telefonon már kijelentette, úgy erre a nyomtatványra nincs


szükség.


4
Kérjük , hogy csak akkor használja ezt a nyomtatványt, ha a járművébe


nincs OBU beszerelve. (Az OBU-t a jármű kijelentése előtt egy


szervizpartnernél ki kell szereltetni. )


5
Használói adatok


6
Használói szám


7
Cégnév, jogi forma a cégjegyzék szerint


8
Telefon


(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)


9
Telefax


(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)


10
Járműadatok


11
Országjel


12
Gépjármű forgalmi rendszáma


13
Járműazonosítási szám (FIN, alvázszám)


14
Megerősítem, hogy az adatok hiánytalanok és korrektek.


A Toll Collect GmbH az Ön adatait a szerződés lebonyolítása céljából


tárolja, feldolgozza és használja.


15
Hely, dátum


16
Aláírás és esetleg cégbélyegző


18
** ingyenes, a mobildíjak eltérhetnek


19
***Németországban:


Vezetékes hálózati díj 3,9 cent/perc;


mobilhálózati díj max. 42 cent/perc


99
Kötelező mező
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		Felmondás - segédlet



		bid: 

		firma: 

		firma2: 
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		fax: 

		nkzalt: 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 
MYTO CZ, P.O.BOX 33, 130 11 Praha 3, Czech Republic 
tel: 800 6986 29, +420 272 6986 29 - email: info@mytocz cz 


Reklamace (služby, vyúčtování, žádost o informace) | Reklamation 
Claim (service, billing, request for info) | Reklamacja | Рекламация 
 
uveďte jedno vozidlo z příslušné smlouvy – give one vehicle from the relevant contract 
wenn mehrere Fahrzeuge eines auswählen – укажите одно транспортное средство из соответствующего договора 


 


druh reklamace – type of claim 
Art der Reklamation – вид рекламации 


preferovaná odpověď – preferred answer 
bevorzugte Kontaktierung –  приоритетный ответ 


 vyberte křížkem jednu možnost – cross out one option - zutreffendes Ankreuzen – подходящее отчеркнуть 
 
 reklamace služby – claim on services 


Reklamation des Services – рекламация услуг 
 


e-mail na adresu dole – by e-mail to the address below 
per e-mail an untenstehende Adresse – е-майл на адрес внизу 


     


žádost o informaci – request for information 
Bitte um Auskunft – заявление о предоставлении информации 


 


poštou na adresu dole – by post to the address below 
per Post an untenstehende Adresse – по почте на адрес внизу 


    
 


žádost o vrácení kauce, předplatného nebo přeplatku 
request for refund of deposit, prepaid toll or excess payment 


 


fax - fax 
Fax - факс 


                 
                 


 
Refundierungs-, Kautions-, vorausgezahlt Mauts- Gesuch 
заявление о возмещении залога, сбора, переплаченной суммы 


 


reklamace vyúčtování – claim on billing 
Reklamation der Rechnung – рекламация расчёта 


č. faktury - invoice No. 
Rechnungs Nr. – номер инвойса                  


                 


 
popis požadavku 
description of request 
Beschreibung der Anforderung 
описание требования 


 
 
 


 


 


 


příloha – enclosure 
Anlage - пpилoжение  


 


provozovatel vozidla — vehicle operator 
Fahrzeugbetreiber — пользователь 


 
                                  


adresa — address 
Adresse — адрес 


 
                                 


PSČ – ZIP code 
PLZ – индекс 


 město — town 
Stadt — город 


 
                           


stát — country 
Staat — страна 


 telefon — telephone  
Telefon —телефон 


 
                          


e-mail 
е-майл ����  


                                 


 
banka — bank 
Bank — банк 


název — bank name 
Name — название  


                                  


název účtu — account owner 
Kontoinhaber — владелец счета 


 


                                 


číslo účtu — account No. / IBAN 
Konto Nr. / IBAN — номер счета 


 


                                 


kód banky — bank code 
BLZ — код банка 


  


 
BIC 


SWIFT 
 stát — country 


Staat — страна  
                                 


V případě chybných bankovních údajů budou dodatečné poplatky za manuální zpracování účtovány k tíži provozovatele vozidla — In the case of incorrect bank details, the additional fees for 
manual processing will be charged to the vehicle operator — Wurden die Bankangaben falsch angegeben, werden die zusätzlichen Gebühren für manuelle Bearbeitung dem Betreiber des 
Fahrzeuges berechnet — В случае неправильных банковскиx peквизитов дополнительная платa за ручную обработку будет востребована с собственника транспортнoгo средства 
jméno a příjmení — name and surname 
Name u. Zuname — имя и фамилия  
                                  


OP nebo pas – identity card or passport  
Pass Nr. – номер паспорта 


 e-mail  
                                 


datum a podpis — date and signature 
Datum u. Unterschrift — дата и подпись 


 ����  
        


 
 


obslužné místo — service point 
Ort der Angabe — служебный пункт 


   
      


jméno — name  
Name — имя 


 
                   


datum a podpis — date and signature 
Datum u. Unterschrift — дата и подпись    


         


Údaje slouží pro provoz systému elektronického mýtného podle §22c zákona 13/1997 Sb.  
Data serves for operation of the electronic tolling system pursuant to Section 22c of Act 13/1997 Sb.  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
Angaben dienen zum Betrieb des elektronischen Mautsystems laut §22c des Gesetzes 13/1997 Sb.  zříz. MDS ČR č.rozh.12164/96 KM ze dne 4.12.1996 
Данные служат для работы системы электронного сбора согласно §22c закона 13/1997 Св.зак. reklform 151-04-czenderu 


registrační značka — license plate 
Kennzeichen — номерной знак 


        stát — country 
Staat — страна 


   OBU ID 0 1          
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	EETs1 B: 
	EETs2 B: 
	EETs3 B: 
	Button2: 
	A-Text: Ausztria/ASFINAG: Készüléke GO-pontokon adható le, melyhez keresőt az alábbi linken talál:http://maps.asfinag.at/pvis/?Anzeige=go%2cVerkehrsmeldungen=false
	Belgium Sat Text: Belgium / Satellic:A szolgáltató hivatalos oldalán található Road User Portal-on (továbbiakban RUP) keresztül teljes ügyintézés folyik, ahol akár chat-en is kérheti az Ügyfélszolgálat segítségét.  https://rup.satellic.be/rup/ A RUP-ba bejelentkezve tudja lemondani a készüléket. Amennyiben a készüléket még nem regisztrálta, erre szükség van a visszaküldéshez; ehhez az átvételi bizonylaton található négyjegyű PIN kód megadása szükséges. Ezt követően a szolgáltató megadja a címet, melyre az eszközt elküldheti.Alternatív megoldásként az OBU automatában is leadható, ebben az esetben is szükség van a PIN kód megadására.
	FR/B ITR TEXT: Belgium / Axxés (ITR+ készülék)Franciaország PortugáliaSpanyolországAz útdíjfizető eszközt biztonságosan becsomagolva (pl. alufóliába), angol nyelvű kísérőlevéllel, kérjük a következő címre postázza el: ASF Atelier CGAS AxxèsGare de péage autoroutier ASF - RN 11313 310 SAINT MARTIN DE CRAUFRANCEFONTOS: A készülék visszaküldéséről (jelezve a visszaküldött készülék számát) kérjük, küldjön tájékoztatást az utdij-hu@shell.com email címre.Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a készüléket megrongálva, összefirkálva, tehát nem az eredeti állapotban juttatja vissza a szolgáltatóhoz 70 € büntetésre, abban az esetben, ha nem kapja meg a készüléket a szolgáltató 170 € büntetésre lehet számítani.
	CZ text: Csehország / MYTO: Az előre feltöltős készülékek leadása kizárólag kontakpontokon lehetséges. Az utólagos fizetésű készülékek a személyes leadás mellett, postai úton is visszaküldhetőek. Ehhez nyomtatvány kitöltése szükséges, melyet kérjük csomagoljon a  készülék mellé. A küldeményt biztonságosan becsomagolva (pl. alufóliába) az alábbi címre tudja visszaküldeni:Annex NET s.r.o.České družiny 5160 00 Praha 6Czech RepublicA szükséges nyomtatványt megtalálja itt:https://mytocz.eu/sites/default/files/2019-09/MYTOCZ_reklamace_claim_Aufgabe_%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6.pdfKontaktpontok listája az alábbi linken érhető el:https://mytocz.eu/hu/customer-points/list?t=435
	Belorus text: Fehéroroszország/ BelToll:Ügyfélszolgálati pontokon adható le, melyhez térképet és további információkat az alábbi linken talál: http://beltoll.by/index.php/en/customer-service
	Poland text: Lengyelország / ViaToll: Szerződés felmondása:A készülék visszaküldéséhez felmondó nyilatkozat kitöltése szükséges, melyet ellenőrizve, céges pecséttel és aláírással ellátva, kérjük az utdij-hu@shell.com e-mail címre küldjön be. A dokumentumot kérjük, kérje kollégáinktól a következő e-mail címen:kartyainfo-hu@shell.comKészülék visszaszolgáltatása:A készülék (pre-pay és post-pay) az alábbi pontokon adható le: http://www.viatoll.pl/en/trucks/customer-service/customer-service-facilities/contact-pointsPost-pay készülékeket postai úton is van lehetőség leadni. A leadáshoz szükséges  felmondó nyilatkozatot (Claim form) kitöltve, kérjük csomagolja a készülék mellé. A csomagot biztonságosan becsomagolva (pl. alufóliába), kérjük küldje az alábbi postacímre:Shell Hungary Zrt.1113, Budapest, Bocskai út 134-146.A szükséges dokumentumokat a csatolmányok között találja.
	Slovakia text: Szlovákia/ MYTO: Az eszköz kizárólag az ügyfélszolgálati pontokon adható le (postai visszaküldése nem lehetséges), melyek listája az alábbi linken érhető el: https://www.emyto.sk/hu/customer-points/contact-points
	Blank button: 
	Toll collect text: Németország / TollCollect:Mindenekelőtt szükséges a készülék kiszereltetése, melyet a következő szervizekben tehet meg: https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/service/servicepartner_finden/servicepartnerfinden.htmlA kiszerelés költsége szervizenként változhat. Miután a kiszerelés megtörtént, kérjük, a felmondó nyilatkozatot töltse ki,majd ellenőrzés után céges pecséttel és aláírással ellátva a másolatot kérjük elküldeni az alábbi email címre:info@toll-collect.deA szükséges dokumentumokat a csatolmányok között találja.
	Slovenia text: Szlovénia / DARS: DarsGo berendezése leadható bármelyik DarsGo ügyfélszolgálati ponton vagy visszaküldheti azt postán az alábbi címre:DARS d.d.Center cestninskega sistemaDunajska 71000 LjubljanaSlovenijaA készülékre feltöltött összeget a DARS visszautalja a felhasználó bankszámlájára. Ehhez kérjük, a fenti címre a készülék mellé küldje el az utolsó feltöltésről szóló bizonylatot vagy Shell számla másolatát és mellékelje a csatolmányban található DARS GO készülék visszaküldéséhez szükséges nyomtatványt. 
	Telepass txt: Norvégia/ Brobizz:Olaszország / ViaCard/ Telepass:Portugália / ViaVerde:Spanyolország / ViaT:Az útdíjfizető eszközt biztonságosan becsomagolva (pl. alufóliába), angol nyelvű kísérőlevéllel a következő címre postázza el az FDE címére:FDE A/SLyren 16330 PadborgDenmark
	EETs 1 text: EETS4U – Toll4Europe:Az útdíjfizető készülék használatának felfüggesztését kérjük jelezze a következő email címen: utdij-hu@shell.com. A készülék blokkolását követően kérjük, ne használja a készüléket, mert amennyiben úthasználat kerül lebonyolításra, abban az esetben a készülék újra aktiválódik és a díj számlázásra kerül.Az útdíjfizető eszközt, és tartozékait biztonságosan becsomagolva (pl. alufóliába), angol nyelvű kísérőlevéllel a következő címre postázza el:Arvato distribution GmbHWarenannahme – Toll4EuropeW.-G.-Freund Str. 606188 LandsbergGermanyFONTOS: A készülék visszaküldéséről (jelezve a visszaküldött készülék számát) kérjük, küldjön tájékoztatást az utdij-hu@shell.com email címre!Amennyiben az útdíjfizető készülék tiltását követően a készüléket 30 napon belül nem küldik vissza a Toll4Europe szolgáltatónak, úgy ez minden használaton kívüli útdíjfizető készülék tekintetében egyszeri pótdíjat von maga után, melynek összege a T4EU (EETS4U) esetén nettó 150 €.
	EETs 2 text: Telepass SAT:Az útdíjfizető készülék használatának felfüggesztését kérjük jelezze a következő email címen: utdij-hu@shell.com. A készülék blokkolását követően kérjük, ne használja a készüléket, mert amennyiben úthasználat kerül lebonyolításra, abban az esetben a készülék újra aktiválódik és a díj számlázásra kerül.Az útdíjfizető eszközt, és tartozékait biztonságosan becsomagolva (pl. alufóliába), angol nyelvű kísérőlevéllel, valamint a visszaküldéshez szükséges nyomtatvánnyal a következő címre postázza el (a nyomtatványt kérjük kérje kollégáinktól):Telepass c/o KosteliaVia A. Gramsci 78ABarberino di Mugello (FI) 50031 (FI) ItalyFONTOS: A készülék visszaküldéséről (jelezve a visszaküldött készülék számát) kérjük, küldjön tájékoztatást az utdij-hu@shell.com email címre!Amennyiben az útdíjfizető készülék tiltását követően a készüléket 60 napon belül nem küldik vissza a Telepass szolgáltatónak, úgy ez minden használaton kívüli útdíjfizető készülék tekintetében egyszeri pótdíjat von maga után, melynek összege a Telepass SAT esetén nettó 150 €.
	EETs 3 text: Telepass EU:Az útdíjfizető készülék használatának felfüggesztését kérjük jelezze a következő email címen: utdij-hu@shell.com. A készülék blokkolását követően kérjük ne használja a készüléket, mert amennyiben úthasználat kerül lebonyolításra, abban az esetben a készülék újra aktiválódik és a díj számlázásra kerül.Az útdíjfizető eszközt, és tartozékait biztonságosan becsomagolva (pl. alufóliába), angol nyelvű kísérőlevéllel, valamint a visszaküldéshez szükséges nyomtatvánnyal a következő címre postázza el (a nyomtatványt kérjük kérje kollégáinktól):Telepass c/o KosteliaVia A. Gramsci 78ABarberino di Mugello (FI) 50031 (FI) ItalyFONTOS: A készülék visszaküldéséről (jelezve a visszaküldött készülék számát) kérjük, küldjön tájékoztatást az utdij-hu@shell.com email címre!Amennyiben az útdíjfizető készülék tiltását követően a készüléket 60 napon belül nem küldik vissza a Telepass szolgáltatónak, úgy ez minden használaton kívüli útdíjfizető készülék tekintetében egyszeri pótdíjat von maga után, melynek összege a Telepass EU esetén nettó 30 €.
	Questions text: A Gyakori Kérdéseket tartalmazó dokumentum a teljes PDF fájl letöltését követően érhető el.


