
Welcome to a 
More Convenient 
Tolling System

darsgo.si

‘DarsGo servis’

When a heavy vehicle passes a toll gan-
try, the latter will detect the DarsGo unit 
in the vehicle using microwave technolo-
gy, which will provide the basis for charg-
ing toll for a particular tolling section.

The DarsGo unit will register the vehicle 
registration number and EURO emission 
class, and the toll class will be specifi ed by 
the driver before each trip with respect to 
the number of vehicle axles.

The new DarsGo system will apply to all 
vehicles with the maximum permissible 
weight over 3.5 tonnes, while all other 
vehicles will remain part of the existing 
vignette system. 

DarsGo units will be available at 
seven ‘DarsGo servisʼ offi  ces as of 
November and, as the beginning 
of the year 2018, at ‘DarsGo servisʼ 
partners at petrol stations along 
the motorway network (see map).

Pay-As-You-Drive
As of 1 April 2018, all vehicles with the maximum permis-
sible weight over 3.5 tonnes (heavy vehicles) will start pay-
ing tolls in the new free-fl ow electronic tolling system called 
DarsGo.
The Slovenian motorway network will only be open to heavy 
vehicles that are registered in the system and equipped 
with a DarsGo unit, which cannot be transferred from one 
vehicle to another. The DarsGo system will calculate tolls 
fully automatically based on the distance driven.

Simple and Transparent Tolling
Users of the DarsGo system will no longer pay tolls at each 
toll station.
Instead, you will be able to choose one of the simpler ways 
to settle tolls:
– PRE-PAID, using the credit on the vehicle account that 

you deposit at a ‘DarsGo servisʼ with cash, fuel card, or 
payment card or at www.darsgo.si using your payment 
card or based on an online off er by transferring money 
to Dars’s transaction account;

– POST-PAID, based on a contract with Dars or by con-
necting the vehicle account with the selected fuel card.

Become a User of the DarsGo System
Mandatory company and vehicle registration in the DarsGo 
system can be done:
–  at www.darsgo.si: register your company and vehicles, 

print out the completed form and pick up your DarsGo 
unit at a ‘DarsGo servisʼ upon presenting the form and 
paying the administrative fee;

–  directly at a ‘DarsGo servisʼ, where you also pick up your 
DarsGo unit upon paying the administrative fee.

– companies in the European Union may complete the 
entire registration procedure and order placement for 
a DarsGo unit online, while paying the administrative fee 
by payment card and receiving the DarsGo unit by mail 
free of charge.

To register a vehicle in the DarsGo system, simply present 
your vehicle registration certifi cate and your proof of EURO 
emission class.

The administrative fee for each DarsGo unit is €10.

As of 1 April 2018, Slovenia will introduce a modern, 
free-fl ow electronic tolling system on motorways and 
 expressways for vehicles with the maximum permis-
sible weight over 3.5 tonnes (heavy vehicles). 
Drivers of heavy vehicles will no longer stop at toll 
stations. Your travels will therefore be faster, safer 
and more comfortable.

Additional information and assistance
Website: www.darsgo.si
User call centre:  +386 1 518 83 50
E-mail: info@darsgo.si

List of ‘DarsGo servisʼ offi  ces
Ljubljana  Grič 54, Ljubljana (Ljubljana Ring Road)
Maribor Maribor Rest Area (direction of Ljubljana)
Lopata Lopata Rest Area (direction of Maribor)
Grabonoš  Grabonoš Rest Area (direction of Ljubljana)
Obrežje  Obrežje Border Crossing (entry to the country)
Fernetiči  Fernetiči Border Crossing (entry to the country)
Gruškovje Gruškovje Border Crossing (entry to the country)

Bine ați venit într-
un sistem de taxare 
rutieră mai convenabil

NOTHING CAN 
STOP ME NOW

De la 1 aprilie 2018, Slovenia va 
introduce un sistem electronic 
de taxare rutieră modern cu fl ux 
liber de trafi c pe autostrăzi şi pe 
drumuri expres, pentru vehicule 
cu o greutate maximă admisă de 
peste 3,5 tone (vehicule grele). 

Dumneavoastră, şoferii de 
vehicule grele, nu va mai trebui 
să vă opriţi la staţiile de taxare, 
iar deplasările dvs. vor fi  astfel 
mai rapide, mai sigure şi mai 
confortabile.
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MAREA ADRIATICA

– pe www.darsgo.si: înregistraţi societatea şi vehiculele, 
imprimaţi formularul completat şi preluaţi dispozitivul  
DarsGo de la un DarsGo servis, prezentând formularul 
şi achitând taxa administrativă;

– direct la un DarsGo servis, unde puteţi de asemenea 
prelua dispozitivul DarsGo după achitarea taxei admi-
nistrative;

– în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în Uniunea 
Europeană, întreaga procedură de înregistrare şi coman-
dare a dispozitivului DarsGo poate fi  efectuată online, 
taxa administrativă poate fi  achitată cu un card de plată, 
iar dispozitivul DarsGo vă va fi  expediat gratuit prin poştă.

Pentru a înregistra un vehicul în sistemul DarsGo, prezentaţi 
certifi catul de înmatriculare al vehiculului şi dovada privind 
norma de poluare EURO.
Taxa administrativă pentru fi ecare dispozitiv DarsGo este 
de 10 EUR.
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Plătiţi distanţa pe care o parcurgeţi
De la 1 aprilie 2018, toate vehiculele cu greutatea maximă 
admisă de peste 3,5 tone (vehiculele grele) vor începe să 
achite taxele rutiere în noul sistem electronic de taxare ruti-
eră cu fl ux liber de trafi c, numit DarsGo.
Reţeaua de autostrăzi din Slovenia va fi  disponibilă numai 
pentru vehiculele grele care sunt înregistrate în sistem şi 
sunt echipate cu un dispozitiv DarsGo, care nu poate fi  
transferat de la un vehicul la altul. Sistemul DarsGo va cal-
cula taxele rutiere în mod complet automat în funcţie de 
distanţa parcursă.

Taxare rutieră simplă şi transparentă
Utilizatorii sistemului DarsGo nu vor mai achita taxe rutiere 
la fi ecare staţie de taxare.

Informații suplimentare și asistență
Site web: www.darsgo.si
Centrul de asistență telefonică pentru utilizatori: 

 +386 1 518 83 50
E-mail: info@darsgo.si

Locații principale ale DarsGo servis
Ljubljana  Grič 54, Ljubljana (Ljubljana, șoseaua de centură)
Maribor Zona de staționare Maribor (în direcția Ljubljana)
Lopata Zona de staționare Lopata (în direcția Maribor)
Grabonoš  Zona de staționare Grabonoš (în direcția Ljubljana)
Obrežje  Vama Obrežje (intrarea în țară)
Fernetiči  Vama Fernetiči (intrarea în țară)
Gruškovje Vama Gruškovje (intrarea în țară)

Noul sistem DarsGo se va 
aplica de asemenea pentru 
toate vehiculele cu greutatea 
maximă admisă de peste 3,5 
tone, în timp ce toate celelalte 
vehicule vor rămâne în siste-
mul de viniete existent. 

La trecerea  unui vehicul 
greu printr-o staţie de taxare, 
aceasta va detecta dispoziti-
vul DarsGo instalat în vehicul, 
utilizând tehnologie bazată 
pe microunde, care va furniza 
baza de percepere a taxei ruti-
ere pentru o anumită secţiune 
de taxare.

Dispozitivul DarsGo va înregis-
tra numărul de înmatriculare 
al vehiculului şi norma de po-
luare EURO, iar clasa de taxă 
rutieră va fi  specifi cată de 
şofer înainte de fi ecare cursă, 
în funcţie de numărul de osii 
al vehiculului.

În schimb, veţi putea alege una dintre metodele mai simple 
de a achita taxele rutiere:
– PLATĂ PREALABILĂ, utilizând creditul din contul vehi-

culului, pe care îl depuneţi la un DarsGo servis în nu-
merar, un card de combustibil sau card de plată sau 
pe www.darsgo.si folosind cardul dvs. de plată sau pe 
baza unei oferte online, transferând bani în contul de 
tranzacţionare al Dars;

– PLATĂ ULTERIOARĂ, pe baza unui contract încheiat cu 
Dars sau prin conectarea contului vehiculului cu cardul 
de combustibil selectat.

Deveniţi utilizator al sistemului DarsGo
Înregistrarea obligatorie a societăţilor comerciale şi a vehi-
culelor în sistemul DarsGo poate fi  efectuată:

Din luna noiembrie dispozitivele DarsGo vor 
fi  disponibile în cele şapte locaţii principale 
ale DarsGo servis, iar de la începutul anului 
2018 vor fi  disponibile şi la partenerii DarsGo 
servis din benzinăriile amplasate în reţeaua 
de autostrăzi.

Locație principală a DarsGo servis
‘DarsGo servis’ offi  ce

Partener autorizat al DarsGo servis‘ 
‘DarsGo servis’ partner

NIMIC NU MĂ 
POATE OPRI 

ACUM

În schimb, veţi putea alege una dintre metodele mai simple 

darsgo.si


