
Если вы решите перейти на e-TOLL сегодня, то к 30 сентября 
2021 года за проезд по платным дорогам, входящим  

в систему электронной оплаты проезда и за проезд по 
автостраде для легковых автомобилей на платных участках 
Конин-Стрыкув (А2) и Врошлав-Сосница (А4) вы заплатите  

на 25% меньше.  

RU

viaTOLL работает 
только до  

30 сентября
Переходите на  

e-TOLL

До конца сентября 

с e-TOLL вы заплатите 

на 25% меньше



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

С 24 июня 2021 года работает система 
e-TOLL. После переходного периода  
она заменит прежнюю систему viaTOLL, 
которая прекратит своё действие  
к 30 сентября 2021 года. 

Как зарегистрироваться  
в e-TOLL?
• Онлайн при входе на сайт etoll.gov.pl
 Никаких договоров вы не подписываете
• В Местах Обслуживания Клиента [MOK] 
 e-TOLL
 Список уже открытых MOKe-TOLL доступен  
 на сайте etoll.gov.pl

Как передавать данные  
в систему e-TOLL?
К вашим услугам:
• Приложение e-TOLL на мобильных 
 устройствах. Скачайте его бесплатно  
 в Google Play и App Store. В приложении  
 вы сможете внести оплату за проезд по 
 платным дорогам, пополнить и проверить 
 счёт, а также исполнить обязательства 
 перевозчиков опасных товаров в системе 
 SENT-GO. 
• Бортовые устройства OBU и внешних 
 систем геолокации
 – вы можете приобрести у сторонних 
  операторов OBU и внешних систем 
  геолокации
 – проверить на сайте etoll.gov.pl какие 
  операторы и типы устройств соответствуют 
  системе e-TOLL
Только такие устройства можно будет 
записать в регистрируемую учётную запись 
в учётной записи Клиента e-TOLL  
в интернете.



Masz pytania?

1.	Wejdź	 
 na etoll.gov.pl

2.	Zadzwoń
	 Telefoniczne	Centrum	Obsługi	Klienta	
 800 101 101  
 numer bezpłatny dla użytkowników telefonów  
 stacjonarnych w Polsce 

 +48 22 521 10 10  
 numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych 
 i dla użytkowników z zagranicy (informacja w języku polskim, 
 angielskim, niemieckim i rosyjskim)

3. Napisz  
 na adres poczty elektronicznej 
 kontakt@etoll.gov.pl

4.	Odwiedź  
 Miejsca Obsługi Klienta. 
 Znajdź najbliższy na etoll.gov.pl

Poborca opłat
Szef	Krajowej	Administracji	Skarbowej	
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Ministerstwo Finansów

Jeśli zdecydujesz się na przejście do e-TOLL już dziś  
do 30 września 2021 r. za przejazd po drogach płatnych objętych 

opłatą elektroniczną oraz opłatą za przejazd autostradą  
dla samochodów osobowych na odcinku Konin-Stryków (A2)  

i Wrocław-Sośnica (A4) zapłacisz o 25% mniej.

Już	działa	system	e-TOLL!

Poruszasz się po drogach płatnych pojazdami  
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
lub zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony?  
Zarejestruj	się	w	e-TOLL	i	wyrejestruj	z	viaTOLL.

Ze względu na zmianę struktury danych oraz  
zmiany w systemie – migracja danych z viaTOLL  
nie jest możliwa.

	 W	e-TOLL	nie	musisz	podpisywać	umowy.
 Wystarczy rejestracja online – najprościej przez  
 Internetowe Konto Klienta (IKK).

Uwaga, nie możesz korzystać jednocześnie  
z urządzeń viaTOLL i e-TOLL. 
Aby	uniknąć	podwójnego	naliczania	opłat,	 
korzystaj z urządzenia tylko w jednym systemie.

System	e-TOLL	to	korzyści	dla	użytkowników:
• możliwość wyboru narzędzia do przekazywania 
 danych do systemu
• Internetowe Konto Klienta (IKK) z kompleksową 
 obsługą online bez konieczności wizyty  
 w Miejscach Obsługi Klienta
• nowoczesne formy płatności i kanały  
 komunikacji dostępne 24/7
• usługa e-TOLL i SENT w jednej aplikacji mobilnej
• pośrednictwo operatorów kart flotowych  
 w rejestracji i opłatach

PL

viaTOLL tylko 
do 30 września

Przejdź do 
e-TOLL

Do końca września 

z e-TOLL zapłacisz 

o 25% mniej

Заработала система e-TOLL!
Вы передвигаетесь по платным дорогам  
на автомобилях с допустимой полной массой 
транспортного средства или на автопоездах 
свыше 3,5 тонн? 
Зарегистрируйтесь в e-TOLL и не 
используйте viaTOLL.

Из-за изменения структуры данных  
и изменений в системе – миграция данных  
с viaTOLL невозможна.

 В e-TOLL вам не нужно подписывать 
 договор. Достаточно зарегистрироваться 
 онлайн. Самое простое с помощью учётной 
 записи Клиента в интернете.

Внимание! Вы не можете одновременно 
пользоваться устройствами viaTOLL и e-TOLL.
Во избежание двойного начисления оплат 
пользуйтесь устройствами только в одной 
системе.

Система e-TOLL имеет следующие 
преимущества для пользователей:
• Возможность выбора устройства для 
 передачи в систему
• Учётная запись Клиента в интернете  
 с комплексным онлайн обслуживанием  
 без необходимости посещать Места 
 Обслуживания  Клиента 
• Современные формы оплаты и каналы для 
 связи доступные 24/7
• Услуги e-TOLL и SENT в одном мобильном 
 приложении
• Регистрация при посредничестве операторов 
 карт автопарка



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

Ознакомьтесь  
с информацией как перестать 
пользоваться viaTOLL

До 30 сентября 2021 года
• Верните бортовое устройство viaBOX в МОК 
 viaTOLL или отправьте его по адресу: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, чтобы 
 получить возврат залога за устройство
• Получите или перерегистрируйте на e-TOLL 
 все средства, оставшиеся на вашем счету 
 (возврат сальдо, залога за viaBOX  
 и денежного страхования).

Вы еще не зарегистрированы в e-TOLL? 
Заполните форму на сайте viatoll.pl и выберите 
одну из возможностей:
• Передайте её в МОК viaTOLL
• Отправьте по электронной почте info@viatoll.pl
• Отправьте обычным почтовым 
 отправлением по адресу: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Вы уже зарегистрировались в e-TOLL? 
• Передайте её в учётную запись Клиента  
 в интернете
• Заполните форму на сайте viatoll.pl  
 и выберите одну из возможностей:
 – Передайте её в МОК viaTOLL
 – Передайте её в МОК e-TOLL
 – Отправьте по электронной почте  
  info@viatoll.pl или kontakt@etoll.gov.pl
 – Отправьте обычной посылкой по адресу: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań 



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

После 30 сентября 2021 года 
• Отправьте снимок viaBOX – лучше всего  
 в формате .jpg с ясно видимым и читаемым 
 идентификационным номером  
 по электронной почте info@viatoll.pl или 
 kontakt@etoll.gov.pl, чтобы получить возврат 
 залога за устройство
• Получите или перерегистрируйте на e-TOLL 
 все средства, оставшиеся на вашем счету 
 (возврат сальдо, залога за viaBOX и денежного 
 страхования). Вы можете это сделать до 
 30 сентября 2022 года. После этого срока 
 денежные средства, оставшиеся на вашем 
 счету будут переданы в Государственный 
 дорожный фонд

Вы еще не зарегистрировались в e-TOLL?
Заполните форму на сайте viatoll.pl и выберите 
одну из возможностей:
• Отправьте по электронной почте  
 info@viatoll.pl или kontakt@etoll.gov.pl
• Отправьте на сайт etoll.gov.pl

Вы уже зарегистрировались в e-TOLL?
• Передайте её в учётной записи Клиента  
 в интернете
• Заполните форму на сайте viatoll.pl  
 и выберите одну из возможностей:
 – Передайте её в МОК e-TOLL
 – Отправьте по электронной почте  
  info@viatoll.pl или kontakt@etoll.gov.pl



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

У вас есть вопросы?

1. Зайдите  
 на etoll.gov.pl

2. Позвоните
 в центр по обслуживанию клиентов 
 800 101 101  
 на бесплатный номер для абонентов стационарных 
 телефонов в Польше 

 +48 22 521 10 10  
 платный номер для абонентов мобильных телефонов 
 и для абонентов из-за рубежа (информация  
 на польском, английском, немецком и русском языках)

3. Напишите  
 на электронную почту  
 kontakt@etoll.gov.pl

4. Посетите  
 Места Обслуживания Клиента.  
 Найдите ближайшее на etoll.gov.pl

Получатель платежа
Глава Государственной налоговой 
администрации 
ул. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Министерство финансов


