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1.  Основни положения

а)  Обща информация 

От 01.01.2005 г. насам Федерална република Германия събира пътни такси за използването на федералните магистрали от тежкотоварни автомобили съглас-
но закона за събиране на такси за платени пътни участъци при използването им от тежкотоварни автомобили (Закон за магистралните пътни такси – ABMG) и  
съгласно нормативните актове, издадени въс основа на този закон. Федерална република Германия чрез Федералната служба за товарен транспорт е възложила 
обслужването на системата за пътно таксуване и най-вече определянето, събирането и внасянето на такси за платени пътни участъци на дружество Toll Collect 
GmbH (по-долу наричано за краткост „TC“). TC предлага на лицата, задължени да плащат пътни такси, да се регистрират като „Регистрирани потребители“ към TC 
и съответно да плащат пътната такса по четири начина, а именно:

1.  в автоматичната система за събиране на пътни такси чрез уред, поставен в автомобила, наричан още „бордова единица“ (Onboard-Unit/OBU), или 

2.  чрез мануално вписване на терминалите за плащане на пътни такси (в опростена форма чрез автомобилна карта на TC), или 

3.  чрез мануално вписване в интернет 

4.   чрез мануално вписване в мобилно приложение

Тези регистрирани потребители на TC могат да изберат и приспадането на пътната такса чрез „карта за зареждане с гориво“, най-вече чрез карта на DKV. 

В тази връзка DKV и клиентът договарят следното:

б)  Валидност на Общите търговски условия на DKV и на настоящите Специални условия за заплащането на пътните такси 

Ако клиентът се регистрира като регистриран потребител към TC и въз основа на съответно специално споразумение между клиента и DKV избере приспадането 
на пътната такса чрез DKV, то тогава важат общите търговски условия на DKV (по-долу наричани ОТУ на DKV), допълнени и отчасти модифицирани от посочените 
по-долу специални условия за плащане на пътни такси при приспадане на пътната такса чрез DKV (посочената по-долу точка 3, буква а, изречение 1 в по-широк 
смисъл). ОТУ на DKV важат по смисъл и в случаите, когато при плащането на пътната такса изобщо не се използва карта DKV, най-вече тогава, когато нов клиент 
откаже да получи и използва карта DKV, но изрично желае да плаща пътните такси чрез DKV. „Доставчик на услугата на DKV“ в случай на плащане на пътна  
такса е TC, а „индивидуален договор“ са както потребителското правоотношение, което се установява между TC и клиента чрез регистрацията на клиента  
към Общите търговски условия на TC (рамков договор), така и отделната заявка за плащане на пътна такса или друга заявка, която клиенът отправя към TC  
съгласно следващата т. 4, изречение 2 или 3.

в)  Промени в Специалните условия за заплащането на пътните такси

DKV има право да промени настоящите Специални условия за заплащането на пътните такси с бъдещо действие. DKV ще уведоми писмено клиента за промените, 
без да е необходимо съобщаването на всички променени условия; достатъчно е уведомяването за направената промяна, например в електронна форма. Ако 
клиентът не възрази писмено в рамките на един месец след съобщаването на промените, се счита, че клиентът е съгласен с промените. DKV изрично ще посочи 
във всичките си известия, че клиентът има право да подаде възражение.

2. Основание на търговското правоотношение

Търговско правоотношение за пътните такси между DKV и клиента е налице – също и за новите клиенти като цяло – само при отлагателното условие, че TC приеме 
молбата за регистрация, която клиентът е попълнил, като е избрал приспадане на пътната такса чрез „карта за зареждане с гориво на DKV“, или съответно молбата 
за промяна на регистрацията, като съответно последва регистрация на клиента, създаване на потребителски профил и евентуално предоставяне на една или 
няколко автомобилни карти на TC.

3.  Цел на търговското правоотношение 

а)  Търговското правоотношение дава право на клиента да възложи на TC удръжката на пътната такса съотв. на изискваните от закона такси (а именно сумите,  
които са определени чрез избрания от клиента метод на приспадане на пътната такса) и да извършва чрез DKV съответните авансови плащания и плащания на 
компенсации за разноски към TC, както и плащания по други претенции на TC въз основа на потребителското правоотношение (напр. поради издаване на  
нова автомобилна карта на TC, повреда на бордова единица, издаване на второ копие на списъка с пътни такси и пр. или сторниране на пътни участъци). При  
удръжката на пътната такса, съотв. на изискваните от закона такси, както и при евентуална поправка/доставка на нови автомобилни карти на TC или бордови 
единици, както и при други услуги, извършвани от TC винаги става въпрос за услуги, които TC извършва от свое име и за собствена сметка (по смисъла на точка  
8в от ОТУ на DKV). 

б)  DKV получава посочените по-горе в подточка а, изречение 1 суми по претенциите на TC, които TC предварително е прехвърлила на дружеството за издаване  
на фактури AGES, от AGES. Независимо от това, че DKV е получила посочените по-горе суми, изисквани от TC, и особено в случай, че получаването на сумите  
по някаква причина не е било възможно, клиентът възлага на DKV да извърши вместо него гореописаните плащания към TC, като се обосновава с настоящото 
търговско правоотношение; като упражнява правото си на ползване съгласно по-долната точка 4, изречение 2 или 3 той дава на DKV съответното неотменимо 
разпореждане за това.

Специални условия
за заплащането на германската пътна такса  
за тежкотоварни автомобили чрез DKV за 
потребители, регистрирани към Toll Collect 
(специални условия на таксуване)
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4.  Автомобилни карти, бордови единици или мобилно приложение; ползване 

Предоставените от TC автомобилни карти на TC на клиента, които улесняват процедурата при мануално вписване на терминалите за пътни такси, не са карти на 
DKV по смисъла на ОТУ на DKV. Индивидуални поръчки на клиенти към TC, свързани със заплащането на пътните такси от TC вместо от клиента, са възможни само 
в случай, че клиентът в автоматичната система за събиране на пътни такси използва платените пътни участъци с автомобил, оборудван с включена бордова  
единица или при мануално вписване използва терминал за плащане на пътни такси (с помощта на автомобилната карта на TC), интернет или мобилното  
приложение за поръчката. По правило клиентът отправя изрично към TC поръчки за повторно издаване на автомобилни карти на TC, издаване на второ копие  
на списъка с пътни такси и т.н. или за сторниране на пътни участъци. 

5. Право на ползване 

Ползването по търговското правоотношение, най-вече ползването на автомобилните карти на TC и на бордовите единици, с цел задължаване на DKV, е разрешено 
само на клиента и неговите подизпълнители. DKV може да изиска по всяко време клиентът да посочи оправомощените лица, на които е предоставил право да 
ползват автомобилни карти на TC или техни данни и/или автомобилни уреди, както и да посочи техните адреси и образци на техните подписи. 

6.  Задължение за плащане; изчисление; схема за директен дебит 

а)  Задължението за плащане на клиента съгласно точка 9 на ОТУ на DKV важи за всички получени от DKV претенции на TC съгласно точка 3, подточка а, изречение 1, 
които са възникнали поради правомерното ползване на търговското правоотношение съгласно по-горната точка 4, изречение 2 или 3 или са възникнали по друг 
начин в рамките на ползвателското правоотношение с TC; а също и за собствени претенции за обезщетения за направени разходи на DKV, възникнали поради 
поръчки съгласно точка 3, подточка б, изречение 2. DKV има право да приспадне платежните задължения по смисъла на точка 9б на ОТУ на DKV при използване 
на картата на DKV на терминал за плащане на пътни такси. 

б) DKV изчислява дължимите суми постоянно или през определени периоди, като по правило сумите, свързани с действителната пътна такса, се изчисляват  
веднъж месечно, а платежните задължения по други услуги на TC според падежа им се изчисляват и два пъти месечно. Дължимите суми се разпределят в  
банковите извлечения към финансовите отчети на DKV според вида на дължимата сума и поредните номера от платежните документи на TC (напр. номерата  
на плащанията на пътни такси към TC); отделните маршрути на пътуванията не се включват. 

в) За схемата за директен дебит важи точка 10, подточка д на ОТУ на DKV. 

7. Право на прекратяване на правоотношението на DKV и на клиента; край на търговското правоотношение

DKV може да откаже ползването на това търговско правоотношение – включително независимо от евентуалното наличие на общо търговско правоотношение – в 
съответствие с точка 12 на ОТУ на DKV; да блокира клиента при TC и/или да прекрати (с предизвестие) търговското правоотношение; генералната забрана  
на ползването на търговското правоотношение също може да се приложи за клиента съгласно точка 12 на ОТУ на DKV. Клиентът има право по всяко време  
да прекрати това търговско правоотношение с предизвестие, но само в случай, че подаде същото предизвестие и при TC (по принцип или по отношение  
на плащането на пътните такси чрез DKV). При всички случаи това търговско правоотношение приключва автоматично, когато изтече ползвателското  
взаимоотношение между клиента и TC. 

Състояние от: 25.04.2019


