Mýtné
Mýtné se platí podle projeté části dle odpovídající skupiny vozidla.
Mýtné se platí na mýtných branách a může se platit v hotovosti,
platebními kartami American Express, Diners, Master Card, Visa,
Maestro nebo pomocí přístroje ENC.

Vítejte
v Chorvatsku!

Cizí státní příslušníci mohou mýtné platit v eurech, dle platného
kursovního lístku Zagrebačke banky v den placení mýtného.
Od 16. června do 14. září jsou platné sezónní ceny mýtného pro
skupiny I.A, I. a II. V sezónním období je cena mýtného vyšší o
10%.

Srovnání mimosezónní a sezónní ceny mýtného pro I. a II.
skupinu vozidel na nejčastěji využívaných úsecích
I skupina
Úsek

II skupina

Mimosezónní Sezónní ceny Mimosezónní
ceny (kn)
(kn)
ceny (kn)

Sezónní
ceny(kn)

A1 Zagreb-Dugopolje
(Split)

181

200

284

312

A1-A6 Zagreb-Rijeka
(Grobnik)

70

77

127

139

A4 Zagreb-Goričan

44

47

65

72

A3 Zagreb-Lipovac

128

141

193

212

Bregana

7

7

9

10

Krčki most

35

39

46

51

Kompletní ceník mýtného můžete najít na následujícím odkazu.
http://hac.hr/en/toll-rates/pricelist?language=en

Více o ENC službě na následujícím odkazu.

*1 EUR= cca 7,4 HRK

http://hac.hr/en/toll-rates/electronic-toll-collection-etc?language=en

Dotazy a reklamace o placení mýtného můžete psát na e-mail:

Skupiny vozidel

e-mail: info-naplata@hac.hr

Šťastnou cestu a příjemnou a bezpečnou
jízdu Vám přejí Hrvatske autoceste

Co je ENC služba?
ENC – elektronická platba mýtného je
služba, která uživatelům dálnice umožňuje placení/ úhradu mýtného na mýtných
branách rychleji a snáze.
Uživatelům služby ENC je umožněna sleva na mýto při
každé transakci. Prostředky zaplacené na ENC účet nemají
časově omezenou dobu spotřeby.
ENC služba se může využívat na všech mýtných branách na
dálnicích, které spravují Hrvatske autoceste d.o.o. a Autocesta
Rijeka-Zagreb d.d. a to platebními pruhy označenými viditelnou
dopravní signalizací - „ENC“.

Jak se stát uživatelem ENC služby?
ENC účet si můžete založit na prodejních místech nebo jednoduše
koupit na mýtné bráně již připravený ENC balíček. ENC balíčky je
možné koupit na všech mýtných branách od 0-24.

ENC balíčky
CENA
BALÍČKU

TYP
AUTOMOBILU

SLEVA

BALÍČEK
OBSAHUJE

380,61 HRK

I skupina vozidel

21,74%

120 kn ENC přístroj
+ 333 HRK mýtné

544,34 HRK

I skupina vozidel

21,74%

110 kn ENC přístroj
+ 555 HRK mýtné

882,60 HRK

I skupina vozidel

21,74%

100 kn ENC přístroj
+ 1000 HRK mýtné

882,60 HRK

II skupina vozidel

21,74%

100 kn ENC přístroj
+ 1000 HRK mýtné

*1 EUR= cca 7,4 HRK

Jak dobít ENC účet?
ENC účet se může nabít pomocí webového portálu (kreditní
kartou), v prodejních místech (hotovost, kreditní a debetní karta),
složenkou, internetovým bankovnictvím a SMS bony. SMS bony pro
dobití ENC můžete koupit na benzinových stanicích INA, CRODUX,
PETROL i TIFON na naší síti dálnic.

Chorvatská republika
Síť dálnic
Mýtné brány
Úsek dálnice HAC a ARZ
Ostatní dálnice

