
Belgia Viapass 

- rejestracja pojazdu i odbiór OBU Satellic w automacie przy granicy Belgii 

(brak konieczności rejestracji on-line) 

 
Szanowni Państwo, 
 
poniżej przesyłamy informacje dot. możliwości pobrania urządzeń Satellic (belgijski system 
poboru opłat drogowych ViaPass) w jednym z automatów znajdujących się przy granicy Belgii. W 
tym wypadku nie ma konieczności uprzedniej rejestracji w serwisie on-line operatora. 
 
Wprowadzenie nowego systemu poboru opłat drogowych przy wsparciu systemu satelitarnego 

zostało zatwierdzone przez władze belgijskie i rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2016 r. System 
obejmie wszystkie pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony, które zgodnie z zapisami będą musiały zostać 
wyposażone w  urządzenie pokładowe. Firma Shell gwarantuje rozliczenie przyszłych opłat za 
pośrednictwem kart flotowych euroShell.  
 
Urządzenia Satellic działają tylko i wyłącznie w Belgii. W tym wypadku możecie Państwo 
wskazać kartę euroShell jako środek płatniczy. 

 

Opłaty związane z urządzeniami Satellic: 
- kaucja 135,00 EUR za każde zamówione OBU (zwrot kaucji następuje na kartę lub wprowadzone 
podczas zwracania OBU w automacie konto bankowe, przelew następuje w momencie zwrotu 
urządzenia do Operatora) 
- 2,00% od łącznej kwoty obrotu na autostradach w Belgii. Podana prowizja zawiera podatek VAT. 

Prowizja pobierana jest przez Shell i wskazana jest na odrębnej fakturze prowizyjnej. 
 
Proces rejestracji pojazdu i odebrania OBU: 
 

1. Kierowca rejestruje pojazd (podaje nr rejestracyjny, masę pojazdu, klasę 

EURO), 

2. skanuje dokumenty pojazdu (automat ma funkcję skanera), 

3. płaci kaucję (kartą paliwową/kredytową/gotówką), 

4. otrzymuje urządzenie Satellic, 

5. otrzymuje 4-cyfrowy PIN potrzebny do włączenia urządzenia Satellic oraz jego 

zwrotu, 

6. wybiera formę płatności: pre-paid (przedpłacenie) / post-pay (odroczona 

płatność) 

7. wybiera metodę płatności: 

dla opcji pre-paid: karta paliwowa/kredytowa/gotówka 

dla opcji post-pay: karta paliwowa/kredytowa 

 

8. Kierowca w automacie może również zwrócić urządzenie: 

1. skanuje OBU, 

2. wpisuje nr rejestracyjny i PIN, 

3. OBU zostawia w szufladzie, 

4. kaucja jest zwracana po zweryfikowaniu przez operatora, że urządzenie 

jest „w dobrym stanie”, 

5. więcej o możliwości zwrotu OBU Satellic tutaj: https://www.satellic.be/en-

UK/manage/servicepoint/returnobu 
 
Zachęcamy również o zapoznania się z filmem instruktażowym na stronie operatora: 

https://www.satellic.be/en-UK/manage/servicepoint/fast-track 
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