On-Board Unit (OBU) Rejestracja
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1. Logowanie
1.1.Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO

Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, kliknij Rejestracja
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Pojawi się następujący ekran:
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Po wypełnieniu pól i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy, kliknij Zapisz.
Jeśli rejestracja się powiedzie, zostanie utworzone konto osobiste i zostanie wysłana
wiadomość pod wybrany adres e-mail z następującymi informacjami:
Dear *name*,
Congratulation! Your account has been created.
You have received this e-mail because you signed up for an account registration by hu-go.hu website and you need to activate your account to
start using hu-go.hu website customer services.
Customer number: XXXXXXXXX
Account number: XXXXXXXXXXXX
Now that you have created your account the next step is to activate your account. Before you can log in and start using the HU-GO website
customer services you must first activate your account with confirmation of your e-mail address.
You can confirm your e-mail address and get full access to the the Electronic Toll System (ETS) services of the National Toll Payment Services PLC
by clicking on the following link:
https://hu-go.hu/customers/activate/?code=28yYCni3GIHN.wyTvoOyj9
In case you did not initiate a registration please delete this e-mail.
Thank you for using HU-GO website.

Sincerely Yours,
National Toll Payment Services PLC
E-mail: ugyfel@hu-go.hu
Call Center (8-16): +36-36-58-75-00
www.hu-go.hu
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1.2.

Logowanie się do systemu HU-GO

Zarejestrowani użytkownicy mogą rejestrować i wyrejestrowywać urządzenia pokładowe dla
swoich pojazdów silnikowych połączone z aktywnymi kontami poprzez internetowy interfejs
użytkownika HU-GO. Proces ten został opisany poniżej krok po kroku.

Po wprowadzeniu identyfikatora klienta oraz hasła ustalonego podczas rejestracji pojawią się
ważne informacje systemowe.

Po kliknięciu Dalej można wybrać spośród istniejących aktywnych kont (dla nowych
rejestracji 1 aktywne konto jest utworzone automatycznie):
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1.3.

Wybieranie aktywnego konta

Pojazdy silnikowe mogą być dodane do wybranego aktywnego konta lub można otworzyć
Menu Główne (opisane poniżej) przez kliknięcie Dalej.
W pierwszym przypadku:
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1.4.

Dodawanie nowego pojazdu silnikowego (z rejestracją OBU)

Następujący ekran pojawi się w tym przypadku:

Pola obowiązkowe:


Należy wybrać kod kraju



Należy wprowadzić numer rejestracyjny



Należy wybrać klasę emisyjności (klasę EURO)



Należy określić liczbę osi



Należy wybrać aktywne konto
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Należy określić, czy liczba osi będzie ustawione poprzez portal HU-GO (na stronie
interentowej) czy też poprzez Operatora Poboru Opłat

Informacje dodatkowe


Chcąc jednocześnie zarejestrować urządzenie pokładowe (OBU) należy wprowadzić
indywidualny numer identyfikacyjny (ID) który otrzymuje się przy nabyciu urządzenia
pokładowego (OBU).



W zależności od Operatora Poboru Opłat, koniecznym może być również
wprowadzenie kodu PIN urządzenia OBU (jeśli Operaor Poboru Opłat nie dostarczył
kodu PIN, to pole można pozostawić puste).



Waga pojazdu, obciążenie osi, szerokość, wysokość, długość (informacje te są
potrzebne gdy klient kupuje Bilety na trasę zamiast przesyłać deklaracje opłat
drogowych poprzez urządzenie pokładowe).

Następnie wprowadzone informacje powinny być zapisane poprzez zatwierdzenie
przyciskiem Zapisz.

Po zapisaniu pojawi się następujący ekran (jeśli nie zarejestrowano OBU):

2. Menu Główne
Jeśli masz kilka aktywnych kont i pojazdów, możesz je podejrzeć w Pojazdy
wszystkich aktywnych kont gdzie można edytować informacje dotyczące ich. Nowe
7

urządzenie pokładowe może być zarejestowane dla pojazdu skojarzonego z wybranym
aktywnym kontem w Pojazdach tego aktywnego konta.

2.1.

Rejestracja urządzenia pokładowego

Jeśli nie zarejstrowano urządzenia pokładowego dla pojazdu podczas rejestracji pojazdu,
można to uczynić tutaj wybierając skojarzenia urządzenia pokładowego OBU.
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Po wprowadzeniu wymaganych informacji i zatwierdzeniu kliknięciem Zapisz, pojawi się
następujący ekran:
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2.2.

Usuwanie urządzenia pokładowego z pojazdu

Jeśli zarejestrowane urządzenie pokładowe OBU wymaga usunięcia, wybierz Usuń OBU.
Należy wprowadzić kod PIN aby usunięcie odbyło się skutecznie (jeśli OBU wymagało
wprowadzenia kodu PIN podczas rejestracji).

2.3.

Usuwanie pojazdu z konta

Jeżeli zarejstrowany pojazd wymaga usunięcia, należy wybraż Usuń przy Pojazdy w
aktywnym koncie.
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