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1.  Podstawa

a)  Stan aktualny 

Republika Federalna Niemiec od dnia 1.01.2005r. pobiera opłaty drogowe zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat od ciężkich pojazdów użytkowych za korzystanie z autostrad 
federalnych (ustawa o pobieraniu opłaty drogowej na autostradzie, ABMG) oraz wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami prawnymi dotyczącymi poruszania 
się po autostradach federalnych ciężkimi pojazdami użytkowymi. Republika Federalna Niemiec, za pośrednictwem Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarów (BAG), 
powierzyła obsługę systemu poboru opłat drogowych, w szczególności w zakresie pobierania, zajęcia i odprowadzania opłat drogowych, ew. współdziałanie w poborze 
tych opłat, firmie Toll Collect GmbH (dalej „TC”). TC oferuje użytkownikom płatnych dróg możliwość zarejestrowania jako „zarejestrowany użytkownik” i dokonywania w tym 
charakterze opłat drogowych przy pomocy czterech poniższych metod płatności:

1.  w automatycznym systemie poboru opłat za pomocą urządzenia pojazdowego, zwanego również On Board Unit (jednostka OBU) lub 

2.  poprzez ręczne dokonanie opłaty w terminalu poboru opłat (w uproszczonej formie przy pomocy karty pojazdu TC) lub 

3.  poprzez ręczne dokonanie opłaty drogowej przez Internet 

4. poprzez ręczne dokonanie opłaty drogowej

przez aplikację. Zarejestrowani użytkownicy mogą wybrać w TC opcję rozliczenia opłat drogowych „za pomocą kart paliwowych”, a więc w szczególności również za 
pośrednictwem DKV. 

Mając na uwadze powyższe, DKV i Klient uzgadniają co następuje:

b)  Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Handlowych DKV oraz niniejszych Warunków Szczególnych dotyczących poboru opłat drogowych 

Jeżeli Klient wyrazi zgodę na zarejestrowanie w TC jako zarejestrowany użytkownik i na podstawie odpowiedniego szczególnego porozumienia pomiędzy Klientem a 
DKV zdecyduje się rozliczać opłaty drogowe za pośrednictwem DKV, w pierwszej kolejności będą obowiązywać Ogólne Warunki Handlowe DKV (dalej „OWH DKV”), 
uzupełnione i częściowo zmodyfikowane przez następujące Warunki Szczególne dotyczące poboru opłat drogowych dla rozliczenia opłat drogowych (w rozszerzonym 
znaczeniu poniższego punktu 3 lit. a) zdanie 1) za pośrednictwem DKV. OWH DKV obowiązują odpowiednio również wtedy, gdy do uiszczania opłat drogowych nie jest 
nigdy używana KARTA DKV sama w sobie, w szczególności również wtedy, gdy nowy klient całkowicie zrezygnuje z otrzymania i użytkowania KART DKV i chce rozliczać 
opłaty drogowe wyłącznie za pośrednictwem DKV. „Usługodawcą DKV” w przypadku rozliczenia opłat drogowych jest TC, a „umową jednostkową” jest zarówno umowa 
korzystania sama w sobie, która dochodzi do skutku pomiędzy TC a Klientem na skutek jego zarejestrowania zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi przez TC 
(umowa ramowa), jak i pojedyncze zlecenie na pobór opłaty drogowej lub inne zlecenie, które Klient udzieli TC zgodnie z poniższym punktem 4. zdanie 2 lub 3.

c)  Zmiany Warunków Szczególnych dotyczących poboru opłat drogowych

DKV na prawo dokonać zmiany niniejszych Warunków Szczególnych dotyczących poboru opłat drogowych ze skutkiem na przyszłość. DKV powiadomi o tym Klienta 
pisemnie, przy czym nie jest wymagane przesłanie do wiadomości wszystkich zmienionych warunków; wystarczające jest powiadomienie o zmianie również w formie 
elektronicznej. Jeżeli Klient nie wyrazi pisemnego sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od wpłynięcia powiadomienia o zmianie, będzie to oznaczać akceptację zmiany. DKV 
będzie informować w powiadomieniach o zmianie o przysługującym prawie do sprzeciwu.

2. Nawiązanie stosunków handlowych

Stosunki handlowe w zakresie poboru opłat drogowych dochodzą do skutku pomiędzy DKV a Klientem – również w przypadku nowych klientów – tylko pod warunkiem 
zawieszającym, że TC również przyjął wniosek rejestracyjny, który Klient wypełnił przy wyborze sposobu rozliczenia za pomocą „karty paliwowej DKV”, lub odpowiedni 
wniosek o zmianę rejestracji w drodze odpowiedniej rejestracji Klienta, utworzenia konta użytkownika i ew. przesłania jednej lub większej liczby kart pojazdu TC.

3.  Cel stosunków handlowych 

a)  Podjęte stosunki handlowe uprawniają Klienta do powierzenia TC odprowadzania opłaty drogowej lub opłat ustawowych (a więc kwot ustalanych w ramach wybranego 
przez Klienta sposobu poboru opłat) i zrealizowania odpowiednich roszczeń TC o płatność zaliczki i zwrot nakładów oraz zapłaty ewentualnych innych wierzytelności TC 
wynikających z umowy korzystania (np. w związku z ponownym wydaniem karty pojazdu TC, uszkodzeniem urządzenia OBU, wystawienia duplikatu zestawienia opłat 
drogowych itp. lub anulowaniem tras) za pośrednictwem DKV. W przypadku odprowadzania opłat drogowych lub opłat ustawowych oraz ewentualnej dostawy/naprawy 
nowych kart pojazdu TC lub urządzenia OBU lub innych usług świadczonych przez TC mowa o usługach, które TC świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek  
(w myśl punktu 8.c) OWH DKV). 

b)  DKV nabywa od firmy rozliczeniowej AGES wierzytelności TC opisane powyżej w lit. a) zdanie 1, które TC scedował uprzednio na rzecz AGES. Niezależnie od tego, czy  
DKV nabył wskazane wyżej wierzytelności TC, w szczególności w przypadku, gdy nabycie wierzytelności nie miałoby z jakiegokolwiek powodu dojść do skutku, Klient  
powierza DKV wraz z nawiązaniem niniejszych stosunków handlowych również regulowanie przysługujących wobec niego, wyżej wymienionych wierzytelności TC; udziela 
DKV w związku z korzystaniem według poniższego punktu 4 zdanie 2 lub 3 odpowiedniego nieodwołalnego polecenia.

Warunki Szczególne
dotyczące uiszczania niemieckich opłat drogowych w  
przypadku pojazdów ciężarowych przez użytkowników  
zarejestrowanych w systemie Toll Collect za  
pośrednictwem DKV (Warunki Szczególne dotyczące  
poboru opłat drogowych)
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4.  Korzystanie z kart pojazdu, OBU i aplikacji 

Karty pojazdu TC, które TC udostępnia Klientowi w celu łatwiejszego uiszczania opłat drogowych w systemie ręcznym w terminalach poboru opłat, nie są KARTAMI DKV w 
rozumieniu OWH DKV. Poszczególne zlecenia udzielane TC przez Klienta w celu dokonania opłat drogowych dochodzą do skutku już w momencie, gdy Klient przejedzie 
przez podlegające opłacie trasy w ramach automatycznego systemu poboru opłat pojazdem wyposażonym we włączone urządzenie OBU lub w przypadku ręcznego 
uiszczenia opłaty skorzysta z terminalu poboru opłat (za pomocą karty pojazdu TC), Internetu lub aplikacji w celu udzielenia tego zlecenia. Zlecenia dotyczące ponownego 
wydania kart pojazdu TC, duplikatów zestawień opłat drogowych itp. lub dotyczące anulowania tras są udzielane TC przez Klienta z reguły w sposób jednoznaczny. 

5. Prawo do korzystania z usług wynikających ze stosunków handlowych 

Korzystanie z usług wynikających ze stosunków handlowych, w szczególności z kart pojazdu TC i urządzenia OBU w celu zobowiązania DKV, jest dozwolone tylko w 
przypadku Klienta i podmiotów pomagających mu w wykonaniu zobowiązania. DKV może w każdym momencie zażądać, by Klient wskazał mu osoby uprawnione do 
korzystania, którym przekazał karty pojazdu TC lub ich dane i/lub urządzenia pojazdowe, wraz z ich adresami i wzorami podpisów. 

6.  Obowiązek zapłaty, rozliczenie, polecenie zapłaty 

a)  Obowiązek Klienta do zapłaty w myśl punktu 9 OWH DKV dotyczy wszystkich wierzytelności TC nabytych przez DKV zgodnie z punktem 3 lit. a) zdanie 1, które powstały w 
wyniku uprawnionego korzystania z usług wynikających ze stosunków handlowych zgodnie z wymienionym wyżej punktem 4. zdanie 2 lub 3 lub w inny sposób w ramach 
umowy korzystania względem TC; ponadto w przypadku własnych roszczeń DKV o zwrot nakładów, które powstały po stronie DKV w związku ze zleceniem zgodnie z 
punktem 3 lit. b) zdanie 2. DKV ma prawo naliczyć opłatę w rozumieniu punktu 9.b) OWH DKV w przypadku korzystania z KARTY DKV w terminalu poboru opłat. 

b) DKV będzie naliczać należności na bieżąco lub w odstępach czasowych, przy czym należności związane z właściwą opłatą drogową będą rozliczane raz w miesiącu, 
należności związane z pozostałymi usługami TC zaś w zależności od ich wystąpienia nawet dwa razy w miesiącu. Należności będą grupowane na wyciągach z konta w 
przypadku rozliczeń DKV według rodzaju należności i danych numerów pokwitowań TC (np. numerów zestawień opłat drogowych TC); poszczególne przejazdy nie będą 
wyszczególniane. 

c) Dla polecenia zapłaty obowiązuje punkt 10 lit. e) OWH DKV. 

7. Prawo DKV i Klienta do wypowiedzenia; zakończenie stosunków handlowych

DKV może zakazać korzystania z usług wynikających z niniejszych stosunków handlowych – także niezależnie od ewentualnie współobowiązujących ogólnych stosunków 
handlowych – zgodnie z punktem 12. OWH DKV, może zablokować Klienta w TC i/lub zakończyć (wypowiedzieć) stosunki handlowe; ogólny zakaz korzystania z usług 
wynikających ze stosunków handlowych obowiązuje Klienta również zgodnie z punktem 12 OWH DKV. Klient może wypowiedzieć niniejsze stosunki handlowe w dowolnym 
momencie, jednak tylko wtedy, gdy wypowiedzenie to złoży również w stosunku do TC (generalnie lub w odniesieniu do rozliczenia za pośrednictwem DKV). Niniejsze 
stosunki handlowe ustają w każdym przypadku automatycznie, gdy zakończy się relacja wynikająca ze zlecenia pomiędzy Klientem a TC. 

Stan: 25.04.2019r.


