
Since December 1, 2021 
Free flow! 

Od 1 grudnia 2021 r. 
przejeżdżasz 
bez szlabanów!

A4

A2

Konin

Stryków

З 1 грудня 2021
Ви проїдете без шлагбаумів!

Komu w drogę,  
temu

Więcej na: / 
More at: / Більше на: etoll.gov.pl

Za przejazd autostradą 
zapłacisz: 

• z aplikacją e-TOLL PL
• kupując e-bilet 

autostradowy

Pay for your drive 
on a motorway:

• using the e-TOLL PL 
mobile app

• buying a e-ticket

За проїзд швидкісною 
дорогою Ви можете 
заплатити: 

• через додаток e-TOLL PL
• купуючи е-квиток на 

швидкісну дорогу



Wybierz metodę płatności:

kup e-bilet autostradowy
• na stronie etoll.gov.pl
• w aplikacji e-TOLL PL BILET
• u partnerów systemu e-TOLL (lista partnerów 

będzie dostępna na stronie etoll.gov.pl)

Pamiętaj!
Bilet możesz kupić z wyprzedzeniem jeśli podasz 
numer rejestracyjny samochodu, odcinek 
autostrady oraz planowaną datę rozpoczęcia 
przejazdu. Bilet będzie ważny 48 godzin od 
wskazanej daty. Jeśli zmieniłeś plany, możesz 
go zwrócić przed zadeklarowaną godziną startu 
podróży. 

zainstaluj aplikację e-TOLL PL
Pobierz ją bezpłatnie w sklepach Google Play  
i App Store. Jest obsługiwana przez system  
Android (min. 6.0, zalecany 11+) oraz IOS (13+).
W aplikacji wniesiesz opłatę za przejazd  
i doładujesz konto. 

Pamiętaj!
Po zakończeniu instalacji aplikacji otrzymasz 
identyfikator biznesowy urządzenia. Podaj 
go w trakcie rejestracji w Internetowym Koncie 
Klienta systemu e-TOLL (IKK). Aplikacja przekazuje 
dane geolokalizacyjne i w trakcie przejazdu musi 
być cały czas włączona.

Zanim wyruszysz w trasę 
autostradą A2 lub A4 dowiedz się 
jak opłacić przejazd. 

Masz pytania?
1. Wejdź na stronę: etoll.gov.pl
2. Zadzwoń na infolinię: 800 101 101, +48 22 521 10 10
3. Napisz na adres: kontakt@etoll.gov.pl

PL
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Choose a payment method:

buy a e-ticket
• at etoll.gov.pl 
• in the e-TOLL TICKET mobile app
• at the partners of the e-TOLL system (the list of 

partners will be available at etoll.gov.pl)

Remember!
You can buy a ticket in advance if you provide 
the car’s registration number, motorway section 
and the planned start date of the drive. Such 
a ticket will be valid for 48 hours from the 
indicated date. If you have changed your plans, 
you can return it before the declared start time.

install the e-TOLL PL mobile app
Download it for free from Google Play  
and App Store. It is supported by Android  
(min. 6.0, recommended 11+) and IOS (13+).
Pay tolls and top up your account in the 
application.

Remember!
After the installation of the application is 
complete, you will get your business ID of the 
device. Enter it during registration on your Online 
Customer Account (OCA) of the e-TOLL system. 
The application provides geolocation data and 
must be turned on all the time during your drive.

Before you set off on A2 
or A4 motorways, find out 
how to pay for your drive.

Any questions?
1. Go to: etoll.gov.pl
2. Call our hotline: 800 101 101, +48 22 521 10 10
3. Write to: kontakt@etoll.gov.pl
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Оберіть метод оплати:

Придбати е-квиток на швидкісну 
дорогу
• нa сайті etoll.gov.pl
• в додатку e-TOLL PL BILET
• у партнерів системи e-TOLL (список 

партнерів ви знайдете на сайті etoll.gov.pl)

Пам’ятайте!
Квиток можна придбати заздалегідь, якщо 
вказати реєстраційний номер транспортного 
засобу, ділянку дороги та плановану дату 
початку переїзду. Квиток буде дійсним 48 
годин від вказаної дати. Якщо Ваші плани 
змінились, Ви можете його повернути до 
декларованої години початку подорожі.

Установіть додаток e-TOLL PL
Скачайте безплатно в Google Play i App Store. 
Вона обслуговується системою Android (мінімум 
6.0, рекомендовано 11+) а аткож IOS (13+).  
В додатку Ви внесете оплату і поповните рахунок.

Пам’ятайте!
Після закінчення установки додатка Ви отримаєте 
бізнес-ідентифікатор пристрою (identyfikator 
biznesowy urządzenia). Вкажіть його підчас 
реєстрації в інтернет-аккаунті Клієнта системи 
e-TOLL (IKK). Додаток передає геолокаційні дані  
і під час проїзду повинен бути включений.

Перед тим, я ви почнете рух 
швидкісною дорогою A2 або A4  
б перевірте як оплатити проїзд. 

Є питання?
1. Зайдіть на сайт: etoll.gov.pl
2. З’єднайтесь з гарячою лінією:  

800 101 101, +48 22 521 10 10
3. Напишіть на електронну адресу: kontakt@etoll.gov.pl


