SŁOWACJA – opłaty drogowe

Przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu jest płatna w formie winietek
elektronicznych. Wysokość opłat zależna jest od rodzaju pojazdu i okresu pobytu na
terytorium Słowacji. Winietki obowiązują na drogach:
D1 Bratysława, Vajnory - HRIC. Podgrodzie ● 173 km ●
D1 Dubna Skala - Turany ● 17 km ●
D1 Ivachnová - Prešov, West ● 143 km ●
D1 Prešov, Petrovany - Budimir ● 20 km ●
D2 Brodské (SK / CZ) - Bratysława, Breaker ● 55 km ●
D2 Bratysława, Jarovce - Čunovo (SK / HU) ● 9 km ●
D3 hričovské podhradie - Žilina Strażow ● 9 km ●
D4 Jarovce (SK / AT) - Bratysława, Jarovce ● 2 km ●
R1 Trnawa - zakaz. Bystrzyca Kremnička ● 158 km ●
R1A Nitra Zachód - Nitra, Kynek ● 2 km ●
R2 Lovčica, Trubín - Žiar nad Hronom ● 5 km ●
R2 Zwoleniu, West - Zvolen, Centrum ● 3 km ●
R2 Zvolen, Wschód - Krywań ● 18 km ●
R4 Košice, Juh - Milhosť (SK / HU) ● 14 km ●
R6 Puchov Południowa - Dolna Kočkovce ● 1 km ●
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zespół pojazdów do 3,5 t
(pojazd + przyczepa)
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Dopuszczalna maksymalną masę całkowita pojazdu i dopuszczalna maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów
określa informacja znajdująca się w części 1 dowodu rejestracyjnego.

Zalecane jest posiadanie ze sobą dokumentu potwierdzającego zakup winiety.
Uwaga: Obowiązek wykupienia winietki dotyczy wszystkich kierowców, podróżujących
pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów o maks. ciężarze całkowitym do 3,5 tony
(motocykle, samochody osobowe, pojazdy campingowe); pojazdy silnikowe dwuśladowe
kategorii M1(pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz
kierowcy);zespoły pojazdów dwuśladowych składające się z pojazdu silnikowego kategorii
M1, N1(pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające max masę
3,5 t), M1G, N1G bez względu na maksymalna masę całkowitą zespołu pojazdów. W
przypadku zespołu pojazdów powyżej 3,5 t należy wykupić winietę osobno dla pojazdu i
przyczepy. Obowiązkiem posiadania winiety objęte są pojazdy poruszające się po
autostradach i drogach ruchu szybkiego.

Brak winietki, na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu karany jest mandatem.
Na terytorium Słowacji winietki można nabyć na stacjach benzynowych oraz za pomocą
urządzeń samoobsługowych zlokalizowanych głównie na przejściach granicznych.
Źródło: http://pzmtravel.com.pl/informacja-o-oplatach-drogowych.html

