
Welcome to a 
More Convenient 
Tolling System

darsgo.si

‘DarsGo servis’

When a heavy vehicle passes a toll gan-
try, the latter will detect the DarsGo unit 
in the vehicle using microwave technolo-
gy, which will provide the basis for charg-
ing toll for a particular tolling section.

The DarsGo unit will register the vehicle 
registration number and EURO emission 
class, and the toll class will be specifi ed by 
the driver before each trip with respect to 
the number of vehicle axles.

The new DarsGo system will apply to all 
vehicles with the maximum permissible 
weight over 3.5 tonnes, while all other 
vehicles will remain part of the existing 
vignette system. 

DarsGo units will be available at 
seven ‘DarsGo servisʼ offi  ces as of 
November and, as the beginning 
of the year 2018, at ‘DarsGo servisʼ 
partners at petrol stations along 
the motorway network (see map).

Pay-As-You-Drive
As of 1 April 2018, all vehicles with the maximum permis-
sible weight over 3.5 tonnes (heavy vehicles) will start pay-
ing tolls in the new free-fl ow electronic tolling system called 
DarsGo.
The Slovenian motorway network will only be open to heavy 
vehicles that are registered in the system and equipped 
with a DarsGo unit, which cannot be transferred from one 
vehicle to another. The DarsGo system will calculate tolls 
fully automatically based on the distance driven.

Simple and Transparent Tolling
Users of the DarsGo system will no longer pay tolls at each 
toll station.
Instead, you will be able to choose one of the simpler ways 
to settle tolls:
– PRE-PAID, using the credit on the vehicle account that 

you deposit at a ‘DarsGo servisʼ with cash, fuel card, or 
payment card or at www.darsgo.si using your payment 
card or based on an online off er by transferring money 
to Dars’s transaction account;

– POST-PAID, based on a contract with Dars or by con-
necting the vehicle account with the selected fuel card.

Become a User of the DarsGo System
Mandatory company and vehicle registration in the DarsGo 
system can be done:
–  at www.darsgo.si: register your company and vehicles, 

print out the completed form and pick up your DarsGo 
unit at a ‘DarsGo servisʼ upon presenting the form and 
paying the administrative fee;

–  directly at a ‘DarsGo servisʼ, where you also pick up your 
DarsGo unit upon paying the administrative fee.

– companies in the European Union may complete the 
entire registration procedure and order placement for 
a DarsGo unit online, while paying the administrative fee 
by payment card and receiving the DarsGo unit by mail 
free of charge.

To register a vehicle in the DarsGo system, simply present 
your vehicle registration certifi cate and your proof of EURO 
emission class.

The administrative fee for each DarsGo unit is €10.

As of 1 April 2018, Slovenia will introduce a modern, 
free-fl ow electronic tolling system on motorways and 
 expressways for vehicles with the maximum permis-
sible weight over 3.5 tonnes (heavy vehicles). 
Drivers of heavy vehicles will no longer stop at toll 
stations. Your travels will therefore be faster, safer 
and more comfortable.

Additional information and assistance
Website: www.darsgo.si
User call centre:  +386 1 518 83 50
E-mail: info@darsgo.si

List of ‘DarsGo servisʼ offi  ces
Ljubljana  Grič 54, Ljubljana (Ljubljana Ring Road)
Maribor Maribor Rest Area (direction of Ljubljana)
Lopata Lopata Rest Area (direction of Maribor)
Grabonoš  Grabonoš Rest Area (direction of Ljubljana)
Obrežje  Obrežje Border Crossing (entry to the country)
Fernetiči  Fernetiči Border Crossing (entry to the country)
Gruškovje Gruškovje Border Crossing (entry to the country)

Witamy Państwa w 
wygodniejszym systemie 
opłat drogowych

NOTHING CAN 
STOP ME NOW

1 kwietnia 2018 roku w 
Słowenii zostanie wprowadzony 
nowoczesny elektroniczny system 
opłat drogowych dla pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony (pojazdy ciężkie) 
w ruchu drogowym.

Kierowcy tego typu pojazdów nie 
będą już musieli zatrzymywać 
się na bramkach poboru opłat, a 
zatem ich podróż będzie szybsza, 
bezpieczniejsza i wygodniejsza.
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–  na www.darsgo.si – należy zarejestrować fi rmę i pojaz-
dy, wydrukować wypełniony formularz; następnie, aby 
otrzymać urządzenie DarsGo, w „DarsGo servis”, należy 
przedstawić formularz i uiścić opłatę administracyjną;

–  bezpośrednio w „DarsGo servis”, gdzie po uiszczeniu 
opłaty administracyjnej otrzymają Państwo urządzenie 
DarsGo;

– przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej mogą przeprowa-
dzić całe postępowanie rejestracyjne i zamówienie urzą-
dzenia DarsGo przez Internet, opłatę administracyjną 
uiścić za pomocą karty płatniczej, a urządzenie DarsGo 
otrzymać za darmo pocztą.

Aby zarejestrować pojazd w systemie DarsGo, należy oka-
zać dowód rejestracyjny i potwierdzenie klasy emisji EURO.

Dla każdego urządzenia DarsGo koszty administracyjne wy-
noszą 10 EUR. Za
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Zapłacą Państwo tyle, za ile przejadą
Od 1 kwietnia 2018 roku kierowcy wszystkich pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony (pojazdy 
ciężkie) zaczną uiszczać opłatę drogową w nowy sposób – 
poprzez elektroniczny system poboru opłat DarsGo.

Z sieci słoweńskich autostrad będą mogły korzystać jedy-
nie te pojazdy, które zostaną zarejestrowane w systemie i 
wyposażone w urządzenie DarsGo. Urządzenia tego nie bę-
dzie można przenosić z pojazdu do pojazdu. System Dars-
Go będzie naliczał samodzielnie opłatę drogową na podsta-
wie przejechanego dystansu.

Łatwiejszy i czytelniejszy rachunek
Użytkownicy systemu DarsGo nie będą już uiszczać opłaty 
drogowej na każdych bramkach poboru opłat.

Dodatkowe informacje i pomoc
Strona internetowa: www.darsgo.si
Infolinia:  +386 1 518 83 50
Adres email: info@darsgo.si

Lista biur „DarsGo servis”
Lublana  Grič 54, Lublana (obwodnica Lublany)
Maribor MOP Maribor (w kierunku Lublany)
Lopata MOP Lopata (w kierunku Mariboru)
Grabonoš  MOP Grabonoš (w kierunku Lublany)
Obrežje  Przejście graniczne Obrežje (wjazd do kraju)
Fernetiči  Przejście graniczne Fernetiči (wjazd do kraju)
Gruškovje Przejście graniczne Gruškovje (wjazd do kraju)

Wszystkie pojazdy o dopusz-
czalnej masie całkowitej po-
nad 3,5 tony zostaną włączone 
do systemu DarsGo. W przy-
padku pozostałych pojazdów 
nadal będzie obowiązywał 
system winiet. 

Podczas przejazdu ciężkiego 
pojazdu bramka rozpozna jego 
urządzenie DarsGo za pomocą 
czujników mikrofalowych, co 
będzie stanowiło podstawę do 
naliczenia opłaty drogowej za 
dany odcinek autostrady.

W urządzeniu DarsGo zostanie 
zapisany numer rejestracyjny 
pojazdu i jego klasa emisji 
EURO. Klasę opłat drogowych 
kierowca określi każdorazowo 
przed rozpoczęciem jazdy na 
podstawie liczby osi pojazdu.

Zamiast tego będą mieli możliwość wyboru jednego z ła-
twych sposobów uiszczania opłaty drogowej:
– w formie PRZEDPŁATY na rachunku pojazdu, którą na-

leży wpłacić w „DarsGo servis” za pomocą gotówki, karty 
paliwowej lub płatniczej, ewentualnie na stronie www.
darsgo.si za pomocą karty płatniczej lub przelewu na ra-
chunek spółki Dars;

– PŁATNOŚĆ Z DOŁU na podstawie umowy ze spółką Dars 
lub po połączeniu urządzenia DarsGo z wybraną kartą 
paliwową.

Zostańcie Państwo użytkownikami 
systemu DarsGo
Obowiązkowej rejestracji fi rmy i pojazdów w systemie Dars-
Go można dokonać:

Urządzenia DarsGo można pobierać od listo-
pada w siedmiu biurach „DarsGo servis”. Od 
początku 2018 roku będą one dostępne także 
u partnerów „DarsGo servis” na stacjach 
benzynowych w sieci autostrad 
(patrz mapa).

Biuro DarsGo servis
‘DarsGo servis’ offi  ce
Partner DarsGo servis
‘DarsGo servis’ partner

TERAZ NIC 
MNIE NIE 

ZATRZYMA

Zamiast tego będą mieli możliwość wyboru jednego z ła-

darsgo.si


