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UTA One® - teraz również w systemie myta 

e-TOLL Polska 
 

• 30 września 2021 r. koniec fazy przejściowej - e-TOLL całkowicie zastępuje viaTOLL 

• UTA One® kompleksowe rozwiązanie do poboru myta w 15 systemach w 14 krajach 

Europy  

• Wkrótce akceptacja kart UTA w portalu  e-TOLL  

 

Kleinostheim – UTA, jeden z wiodących emitentów kart paliwowych i serwisowych w Europie, 

należący do grupy Edenred, zintegrował nowy polski system opłat drogowych e-TOLL ze 

swoim interoperacyjnym rozwiązaniem UTA One®, umożliwiając tym samym uiszczanie opłat 

za przejazdy autostradami, drogami szybkiego ruchu i drogami głównymi w Polsce w syste-

mie e-TOLL. Ponadto UTA One® działa w systemach myta w Belgii wraz z Liefkenshoektunnel, 

Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, na Węgrzech, w Portugalii, Hiszpanii, Norwegii (w tym 

promy i mosty autostradowe), Szwecji (mosty), Danii (mosty) oraz Szwajcarii wraz z Liechten-

steinem. Zakres funkcjonowania UTA One® obejmuje łącznie 15 systemów opłat w 14 krajach 

europejskich, co czyni urządzenie najbardziej kompleksowym rozwiązaniem w zakresie euro-

pejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS) na rynku.  

 

Od 1 października myto wyłącznie z systemem e-TOLL  

Uruchomiony w czerwcu system e-TOLL, wykorzystujący technologię pozycjonowania sateli-

tarnego (GNSS), po okresie przejściowym już 1 października  2021 r. całkowicie zastąpi do-

tychczasowy system viaTOLL. W ramach systemu e-TOLL opłaty będą pobierane elektronicz-

nie od pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów o liczbie miejsc powy-

żej 9 na odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez państwo-

wego operatora GDDKiA (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). Sieć dróg płat-

nych w Polsce pozostaje bez zmian.  

 

Szeroki wachlarz możliwości poboru myta  

Do uiszczania opłat w nowym systemie e-TOLL można zastosować urządzenie pokładowe 

(OBU), urządzenie telematyczne lub aplikację e-TOLL. Wkrótce będzie można również korzysta-

nie z kart paliwowo-serwisowych, np.  kart UTA. Klienci decydują o wyborze najlepszej dla siebie 

opcji. Zawarcie umowy z operatorem nie jest już konieczne, wystarczy  założyć internetowe 

konto klienta (IKK) za pośrednictwem portalu internetowego e-TOLL. Konto pozwala na samo-

dzielne zarządzanie zarejestrowanymi pojazdami, urządzeniami i metodami płatności, a jed-

nocześnie zapewnia dostęp do wszelkich danych w każdej chwili. Klient może założyć konto 

samodzielnie w punkcie obsługi klienta lub za pośrednictwem wybranych operatorów kart pa-

liwowych, takich jak UTA.  

 

„Z każdym rozszerzeniem kontekstu optymalizujemy nasze sprawdzone rozwiązanie UTA One® 

dzięki czemu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej spełniać potrzeby działających na arenie mię-

dzynarodowej spedytorów i firm transportowych", mówi Carsten Bettermann, CEO UTA. "W 

najbliższych miesiącach europejska usługa poboru opłat w naszym interoperacyjnym punk-
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cie poboru opłat zostanie rozszerzona na kolejne kraje i uzupełniona o rozwiązanie telema-

tyczne, które pomoże naszym klientom osiągnąć jeszcze większą efektywność i optymalizo-

wać koszty." 

 

Nowe systemy opłat drogowych instalowane są na urządzeniach UTA One® zdalnie poprzez 

aktualizację over-the-air. Aktywacja może być dokonana przez klienta online w Specjalnej 

Strefie Klienta na stronie internetowej UTA. Nowe usługi myta są więc dostępne dla klientów 

natychmiast i bez żadnych nakładów administracyjnych. 

 

 

 
 

Zdjęcie (© UTA): UTA One® - teraz również w systemie myta e-TOLL Polska 
 
 

▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) jest jednym z wiodących dostawców kart paliwowych i serwisowych w 

Europie. Klienci biznesowi mogą używać kart UTA do bezgotówkowego tankowania paliwa – niezależnie od marki 

dostawcy– w ponad 68 000 punktów w 40 państwach Europy, a ponadto korzystać z innych usług w drodze, takich jak 

opłaty drogowe, usługi warsztatowe czy pomoc drogowa lub holowanie, czy też serwis zwrotu podatku VAT oraz ak-

cyzy na paliwo realizowany dla klientów UTA przez partnera spółki. UTA została wybrana "Najlepszym dostawcą usług 

w zakresie kart paliwowych dla MŚP 2021" w ankiecie przeprowadzonej przez niemiecki magazyn Wirtschaftswoche i 

instytut badania rynku ServiceValue z siedzibą w Kolonii. Firma UTA została założona w 1963 roku przez Heinricha Eckste-

ina i jest dziś własnością Edenred SE. 

 

Więcej informacji: www.uta.com 

 

Edenred to czołowa digitalowa platforma usług i płatności oraz codzienny towarzysz pracy wielu osób, łączy ponad 

50 milionów pracowników i 2 miliony partnerów handlowych w 46 krajach za pośrednictwem ponad 850 000 klientów 

korporacyjnych. 

Edenred oferuje specjalne rozwiązania płatnicze w obszarze zakupów żywnościowych (kupony na posiłki), mobilności 

(rozwiązania multi-energetyczne, serwisowe, w zakresie opłat drogowych, parkingowych i dojazdów do pracy), syste-

mów motywacyjnych (takich jak karty upominkowe, platformy zaangażowania pracowników) oraz płatności korpo-

racyjnych (karty wirtualne). Zgodnie z celem grupy: “Enrich connections. For good” rozwiązania te poprawiają samo-

poczucie użytkowników i ich siłę nabywczą. Zwiększają atrakcyjność i wydajność firm oraz ożywiają rynek pracy i lo-

kalną gospodarkę. Sprzyjają także dostępowi do zdrowszej żywności, produktów bardziej przyjaznych środowisku oraz 

lepszej mobilności. 

10 000 pracowników Edenred każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby świat pracy był bezpieczniejszym, bardziej 

wydajnym i przyjaznym dla użytkownika ekosystemem. 

W 2020 roku dzięki globalnym zasobom technologicznym Grupa osiągnęła obroty na poziomie prawie 30 miliardów 

euro w większości za pośrednictwem urządzeń mobilnych, platform internetowych i kart płatniczych. 

Firma Edenred notowana jest na paryskiej giełdzie papierów wartościowych Euronext i ujęta w następujących indek-

sach: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good i MSCI Europe. 

 

Więcej informacji: www.edenred.com 

 

https://www.uta.pl/aktualnosci-0.html
https://www.edenred.com/en
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Logo i inne znaki towarowe wymienione i przedstawione w niniejszej informacji prasowej są zastrzeżonymi znakami 

towarowymi Edenred S.E., jej spółek zależnych lub stron trzecich. Nie zezwala się na wykorzystywanie ich do celów 

handlowych bez uprzedniej zgody właściciela. 

 

 

 

 

 

 

 

▬▬ 
 

KONTAKT Z MEDIAMI 
  

 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 
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