
If you decide to switch to e-TOLL before September 30, 2021,  
you will pay 25% less for traveling on toll roads covered  

by electronic tolls and toll roads for passenger cars on the  
Konin-Stryków (A2) and Wrocław-Sośnica (A4) sections.

EN

viaTOLL only util  
30 September

Switch to 
e-TOLL

By the end of September 

pay 25% less 

with e-TOLL



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

The e-TOLL system has been operating since 
June 24, 2021. After the transition period, it will 
replace the existing viaTOLL system that will 
have been shut down by September 30, 2021.

How to register with e-TOLL?
• online by going to  etoll.gov.pl 
 No contract is required.
• at e-TOLL Customer Service Facilities (CSF)  
 List of the already open e-TOLL CSFs is available 
 on etoll.gov.pl

How to transfer data to the 
e-TOLL system?

You can choose:
• e-TOLL PL application for mobile devices 
 – download it for free on Google Play and the 
  App Store. In the application, you can pay 
  the toll for toll roads, top up and monitor your 
  account, and fulfill the obligations of carriers  
  of sensitive goods in the SENT-GO system
• OBU or ELS on-board device
 – can be purchased from external OBU / ELS 
  operators
 – check on etoll.gov.pl which operators and 
  types of devices are compatible with the 
  e-TOLL system
Only such a device can be assigned  
to a registered Online Customer Account.



Masz pytania?

1.	Wejdź	 
 na etoll.gov.pl

2.	Zadzwoń
	 Telefoniczne	Centrum	Obsługi	Klienta	
 800 101 101  
 numer bezpłatny dla użytkowników telefonów  
 stacjonarnych w Polsce 

 +48 22 521 10 10  
 numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych 
 i dla użytkowników z zagranicy (informacja w języku polskim, 
 angielskim, niemieckim i rosyjskim)

3. Napisz  
 na adres poczty elektronicznej 
 kontakt@etoll.gov.pl

4.	Odwiedź  
 Miejsca Obsługi Klienta. 
 Znajdź najbliższy na etoll.gov.pl

Poborca opłat
Szef	Krajowej	Administracji	Skarbowej	
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Ministerstwo Finansów

Jeśli zdecydujesz się na przejście do e-TOLL już dziś  
do 30 września 2021 r. za przejazd po drogach płatnych objętych 

opłatą elektroniczną oraz opłatą za przejazd autostradą  
dla samochodów osobowych na odcinku Konin-Stryków (A2)  

i Wrocław-Sośnica (A4) zapłacisz o 25% mniej.

Już	działa	system	e-TOLL!

Poruszasz się po drogach płatnych pojazdami  
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
lub zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony?  
Zarejestruj	się	w	e-TOLL	i	wyrejestruj	z	viaTOLL.

Ze względu na zmianę struktury danych oraz  
zmiany w systemie – migracja danych z viaTOLL  
nie jest możliwa.

	 W	e-TOLL	nie	musisz	podpisywać	umowy.
 Wystarczy rejestracja online – najprościej przez  
 Internetowe Konto Klienta (IKK).

Uwaga, nie możesz korzystać jednocześnie  
z urządzeń viaTOLL i e-TOLL. 
Aby	uniknąć	podwójnego	naliczania	opłat,	 
korzystaj z urządzenia tylko w jednym systemie.

System	e-TOLL	to	korzyści	dla	użytkowników:
• możliwość wyboru narzędzia do przekazywania 
 danych do systemu
• Internetowe Konto Klienta (IKK) z kompleksową 
 obsługą online bez konieczności wizyty  
 w Miejscach Obsługi Klienta
• nowoczesne formy płatności i kanały  
 komunikacji dostępne 24/7
• usługa e-TOLL i SENT w jednej aplikacji mobilnej
• pośrednictwo operatorów kart flotowych  
 w rejestracji i opłatach

PL

viaTOLL tylko 
do 30 września

Przejdź do 
e-TOLL

Do końca września 

z e-TOLL zapłacisz 

o 25% mniej

The e-TOLL system is already 
operational!

Do you travel on toll roads using vehicles with  
a permissible total weight of a vehicle  
or combination of vehicles over 3.5 tons?  
Register with e-TOLL and deregister  
from viaTOLL.

Due to the change in the data structure  
and changes in the system - data migration from 
viaTOLL is not possible.

 With e-TOLL, you don’t need to sign  
 a contract.
 Online registration is enough - the easiest way  
 is via the Online Customer Account (OCA).

Note, you cannot use viaTOLL and e-TOLL devices 
at the same time. 
To avoid double billing,  
use a device in one system only.

The e-TOLL system provides users with:
• a possibility to choose a tool for data transfer  
 to the system
• an Online Customer Account (OCA) with  
 comprehensive online service without the need 
 for visiting Customer Service Facilities
• modern forms of payment and communication 
 channels available 24/7
• e-TOLL and SENT service in one mobile  
 application
• intermediation of fleet card operators  
 in registration and payments



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

See how to deregister from  
viaTOLL

Before 30 September 2021
• return the viaBOX on-board unit at a viaTOLL 
 CSF or send it to the following address: PO Box 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, to obtain  
 a refund of the deposit for the device
• recover or transfer to e-TOLL all funds  
 remaining on your account (return of the  
 balance, viaBOX deposit and cash security). 

Not yet registered with e-Toll?
Fill in the form available on viatoll.pl and choose 
one of the possibilities:
• submit it at a viaTOLL CSF
• mail it to info@viatoll.pl
• send it by traditional mail to the following  
 address: Postbox 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Already registered with e-Toll?
• Submit your disposal on the OCA
• fill in the form available on etoll.gov.pl  
 and choose one of the options:
 – submit it at a viaTOLL CSF
 – submit it at an e-TOLL CSF
 – mail it to info@viatoll.pl or kontakt@etoll.gov.pl 
 – send it by traditional mail to the following  
  address: Postbox 528, Poznań 9, 60-967 Poznań



Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).

After 30 September 2021
• send a viaBOX photo – preferably in .jpg format 
 with a visible and legible identification number 
 to info@viatoll.pl or kontakt@etoll.gov.pl to get 
 the deposit for the device returned
• recover or transfer to e-TOLL all funds  
 remaining on your account (return of the  
 balance, viaBOX deposit and cash security).  
 You can do it until September 30, 2022.  
 After this date, the funds remaining on your 
 viaTOLL account will be transferred to the  
 National Road Fund

Not yet registered with e-TOLL?
Fill in the form available on viatoll.pl and choose 
one of the possibilities:
• mail it to info@viatoll.pl or kontakt@etoll.gov.pl 
• submit it at etoll.gov.pl 

Already registered with e-TOLL?
• submit your disposition on the OCA
• fill in the form available on etoll.gov.pl  
 and choose one of the options:
 – submit it at an e-TOLL CSF
 – mail it to kontakt@etoll.gov.pl or info@viatoll.pl 



Questions?

1. Go to  
 etoll.gov.pl

2. Call
 Customer Service Call Center 800 101 101 
 toll-free number for landline users in Poland

 +48 22 521 10 10  
 toll number for mobile phone users and for users  
 from abroad (information in Polish, English, German  
 and Russian)

3. E-mail 
 kontakt@etoll.gov.pl

4. Go to  
 Customer Service Facilities. Find the closest  
 one on etoll.gov.pl
 

Toll Collector
Head of the National Tax Administration
Świętokrzyska 12, 00-916 Warsaw
Ministry of Finance

Zobacz	jak	wyrejestrować	się	 
z	viaTOLL

Do	30	września	2021	r.
• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK 
 viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 
 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać 
 zwrot kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). 

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• złóż w MOK viaTOLL
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka 
 pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK viaTOLL
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
  lub kontakt@etoll.gov.pl
 – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: 
  Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Po	30	września	2021	r.
• prześlij zdjęcie viaBOX – najlepiej w formacie  
 .jpg z widocznym i czytelnym numerem  
 identyfikacyjnym na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot  
 kaucji za urządzenie
• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie 
 środki pozostające na twoim koncie  
 (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia 
 pieniężnego). Możesz to zrobić do	30	września 
 2022 r. Po tym terminie środki pozostałe  
 na twoim koncie w viaTOLL zostaną przekazane 
 do Krajowego Funduszu Drogowego

Nie	zarejestrowałeś	się	jeszcze	w	e-TOLL?	
Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl  
i wybierz jedną z możliwości:
• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl  
 lub kontakt@etoll.gov.pl
• złóż na stronie internetowej etoll.gov.pl

Zarejestrowałeś	się	w	e-TOLL?	
• złóż dyspozycję w IKK 
• wypełnij formularz dostępny na stronie  
 etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
 – złóż w MOK e-TOLL 
 – wyślij mailowo na adres kontakt@etoll.gov.pl 
  lub info@viatoll.pl

Od	24	czerwca	2021	r.	działa	system	e-TOLL.	 
Po	okresie	przejściowym	zastąpi	dotychczasowy	
system	viaTOLL,	który	zostanie	wygaszony	 
do	30	września	2021	r.

Jak	zarejestrować	się	w	e-TOLL?
• online	wchodząc	na	stronę	etoll.gov.pl 
 Nie podpisujesz żadnej umowy.
•	 w	Miejscu	Obsługi	Klienta	(MOK)	e-TOLL 
 Lista już otwartych MOK e-TOLL dostępna  
 na stronie etoll.gov.pl

Jak	przekazywać	dane	
do	systemu	e-TOLL?

Masz	do	wyboru:
•	 aplikację	e-TOLL	PL na urządzenia mobilne
 – pobierz ją bezpłatnie w Google Play  
  i App Store. W aplikacji wniesiesz opłatę  
  za przejazd drogami płatnymi, doładujesz  
  i monitorujesz konto, oraz realizujesz  
  obowiązki przewoźników towarów wrażliwych 
  w systemie SENT-GO
•	 urządzenie	pokładowe	OBU	lub	ZSL 
 – możesz nabyć u zewnętrznych operatorów  
  OBU/ZSL
 – sprawdź na stronie etoll.gov.pl, którzy 
  operatorzy i typy urządzeń są zgodne 
  z systemem e-TOLL
Tylko	takie	urządzenie	będzie	można	przypisać	 
do	zarejestrowanego	konta	w	IKK	(Internetowe	
Konto	Klienta).


