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ENC használata
Utazzon Ön is akadálymentesen Horvátországban! Gyorsabb, kényelmesebb, mégsem
drágább! (Akkor válassza ezt a terméket, ha személyautóval utazik és nem vontat semmit.)
Az ENC használata nagyon egyszerű, nem kell bekapcsolni, vagy bármit beállítani rajta.
Egyszerűen a szélvédőnél kell tartani, és a kapuknál az ENC feliratú sávba behajtani. A
sorompóhoz érve az eszköz sípol, majd nyílik a kapu. Lehajtáskor ugyanígy kell eljárni. A felés lehajtásokat az eszköz regisztrálja, ami alapján a visszaérkezéskor megállapítjuk a
használat pontos díját.

HOGY MINDEZ MENNYIBE KERÜL?
Ugyanannyiba, mintha kint megállna a fizetőkapunál és ott rendezné a díjat. Fizethet
kunában és forintban is az ENC eszközért. A pontos díj meghatározásához a hivatalos
díjakat váltjuk át az aktuális árfolyamon.
Az eszköznek nincsen külön bérleti díja, csak a megtett utak alapján az útdíjat kell
kifizetni. Az előleg nagyságrendileg a kiválasztott út oda-vissza díját fedezi. A pontos
elszámolás az eszköz leadásakor történik. Ekkor nézzük meg, hogy az eszközzel merre
járt, és hogy azoknak az utaknak mennyi a díja. Ez alapján az előre fizetett előleggel utólag
elszámolunk (ha kevesebbet használta, akkor visszaadunk, ha többet, akkor utólag tudja
rendezni). Az eszközöket korlátlanul lehet használni, nem csak az előleg erejéig.
Amennyiben az előlegnél többet használja, úgy a plusz költségeket az eszköz leadáskor
tudja fizetni.
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Letenye - KRK sziget oda vissza 12000 Ft
Letenye - Senj, Rab sziget oda vissza 11000 Ft
Letenye - Rijeka oda vissza 11000 Ft
Letenye - Észak Dalmácia, Zadar környéke oda vissza 18000 Ft
Letenye - Közép-Dalmácia, Sibenik-Split környéke oda vissza 23000 Ft
Letenye - Dél-Dalmácia, Makarska-Dubrovnik környéke oda vissza 28000 Ft
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FONTOS TUDNIVALÓK!

• Mindig az ENC feliratú kapuhoz soroljon be! Ha olyan kapu is van ahol a készpénz és az
ENC is fel van tüntetve, akkor is ajánlott a CSAK ENC (only ENC) kaput választani.
Például a zágrábi kapuknál tumultus esetén szoktak hosztesszeket alkalmazni a
gyorsabb áthaladás miatt, akik egyszerűen a kezünkbe nyomják a jegyet és ilyenkor az
autópályáról való lehajtáskor a fizető kapuhoz kell állnunk a sorba, hiába van ENC
készülékünk. Viszont a csak ENC (only ENC) feliratú kapuknál nincs ilyen.
• Az előtte haladótól hagyjon minimum 10 méter távolságot, hogy probléma esetén vissza
tudjon tolatni.
• Az ENC egy kis hatótávolságú rádiójelet bocsájt ki, amit a kapu érzékel. Bizonyos
esetekben előfordulhat, hogy nem érzékeli a jelet a kapu, ekkor érdemes a készüléket
az ablakon kitartva próbálkozni. Ha így sem nyílik, akkor vissza kell tolatni és a
fizetőkapuhoz kell állni és jegyet húzni. Lehajtáskor ismételten a fizetős kaput kell
választani és leadni a kezelőnek a jegyet az ENC eszközzel együtt aki ráterheli a
költséget az ENC eszközre. Fizetni ott nem kell.
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Jó utat kívánunk

