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POUŽÍVATEĽSKÁ 
PRÍRUČKA 
pre Kartové centrum - dodatok 
MAĎARSKÉ HU-GO MÝTO



Pre spustenie maďarského HU-GO mýta je potrebné nastaviť číslo účtu NUSZ.
• Číslo účtu je pridelené Maďarskou štátnou správou diaľnic (Nemzeti Útdíjfizetési 

Szolgáltató Zrt.). 
• Vyplňte číslo účtu NUSZ, priraďte názov pre toto číslo účtu a potvrďte pomocou tlačidla 

“Pridať”.
• Ak máte viac účtov NUSZ, týmto spôsobom môžete postupne pridať všetky potrebné 

čísla účtov NUSZ.
• Všetky zadané čísla účtov NUSZ sa zobrazia v tabuľke na tejto obrazovke.  

1. Automatické dobíjanie HU-GO
• V záhlaví obrazovky vyberte číslo účtu NUSZ, ktorého automatické dobíjanie 

požadujete nastaviť. 
• Číslo zvoleného účtu NUSZ sa automaticky vyplní podľa vášho výberu v záhlaví. 
• Vyplňte požadovaný limit - pre automatické dobíjanie nastavte požadovaný limit 

zostatku na účte NUSZ. Uveďte limit, do výšky ktorého sa bude automaticky priebežne 
počas dňa dobíjať účet NUSZ v závislosti od vašej reálnej spotreby mýta. Požadovaný 
limit sa definuje v HUF. Je potrebné ho zaokrúhliť na sumu 5 000 HUF. Maximálne 
povolený limit je 5 000 000 HUF. 

• Zadajte e-mail pre notifikáciu, na ktorý bude zaslané upozornenie v prípade 
neúspešného dobitia napr. z dôvodu nedostatočného disponibilného zostatku alebo 
presiahnutého limitu na mýtnej virtuálnej karte.  

• Zmeny uložte. 

Obrázok 1: Používateľské menu

Pre správu maďarského HU-GO mýta prostredníctvom Kartového centra je potrebné 
uzatvoriť zmluvu k tejto službe. V prípade záujmu kontaktujte obchodného zástupcu 
spoločnosti SLOVNAFT,  a.s. 
Sekcia HU-GO mýto v používateľskom menu Kartového centra je dostupná až po aktivovaní 
tejto služby spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. V menu sa následne zobrazí samostatná sekcia 
„HU-GO MÝTO“.

1  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 2  SPUSTENIE SLUŽBY V KARTOVOM CENTRE 

3 NASTAVENIE DOBÍJANIA HU-GO
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Obrázok 2: Číslo účtu NUSZ



Najaktuálnejšie transakcie k automatickému dobíjaniu sa zobrazujú v časti „VÝSLEDKY“. 
Informácie o všetkých transakciách sú dostupné v sekcii „REPORTY“.

• Automatické dobíjanie spustíte použitím tlačidla „POVOLIŤ AUTOMATICKÉ 
DOBÍJANIE“.   Od tohto okamihu sa bude automaticky váš NUSZ účet kontrolovať 
a podľa vašich nastavení požadovaného limitu pravidelne dobíjať v závislosti od 
reálnej spotreby mýta. Aktivovaním automatického dobíjania sa zmení tlačidlo na 
“ZRUŠIŤ AUTOMATICKÉ DOBÍJANIE”. V prípade, že potrebujete automatické dobíjanie 
pozastaviť, stlačením tohto tlačidla proces dobíjania deaktivujete. Tieto nastavenia je 
možné meniť opakovane podľa vašich potrieb.

Pre objednanie  i-Cell OBU jednotiek vyplňte požadovaný počet OBU v časti „OBJEDNÁVKA 
OBU JEDNOTIEK“ pomocou  tlačidla „OBJEDNAŤ“. 
Už zadanú objednávku OBU jednotiek je možné zrušiť celú alebo len jej časť do konca dňa, 
v ktorom došlo k vytvoreniu objednákvy, pomocou tlačidla „ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU“.  
Zadané objednávky sa zobrazujú vo výsledkoch v tejto obrazovke Kartového centra.  
Cenník pre službu HU-GO mýto s poplatkami za OBU jednotky sa nachádza na 
www.molgroupcards.com. 
Objednané OBU jednotky budú doručené na adresu sídla vašej spoločnosti, ktorú máte 
uvedenú v Kartovom centre.

Obrázok 3: Automatické dobíjanie - spustenie

Obrázok 4: Automatické dobíjanie - transakcie
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4  OBJEDNÁVKA OBU JEDNOTIEK 

2. Jednorazové dobitie HU-GO
• Ak potrebujete mimo nastaveného automatického dobíjania HU-GO jednorazovo 

nabiť účet NUSZ, kontaktujte svojho obochdného zástupcu spoločnosti Slovnaft, a. s.  

Obrázok 5: Objednávka OBU jednotiek

https://molgroupcards.com/content/4-network/cennik_pre_sluzbu_hu-go.pdf
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Prehľad o všetkých transakciách súvisiacich s HU-GO službou je dostupný v sekcii 
„REPORTY“, napr. v Rýchlom reporte. 
Faktúry k objednaným OBU jednotkám a všetkým dobitiam na účet NUSZ budú vystavené 
podľa vašich zmluvných podmienok a nájdete ich v časti „FAKTÚRY“. 
V prípade otázok kontaktujte našu Biznis linku 0800 111 811 alebo sa obráťte na svojho 
obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Služba HU-GO mýto sa viaže na technickú kartu, ktorá sa vygeneruje automaticky po 
aktivovaní tejto služby, ak ešte doposiaľ nie je vytvorená. Mýtna virtuálna karta nie je 
fyzicky vyrobená. Údaje o tejto karte môžete vyhľadať v sekcii „KARTY“ pod názvom  
„TOLL virtual card“. Môžete si stanoviť limity na tejto karte v príslušnej zmluve.  
Podľa uváženia si môžete zvoliť na tejto karte denný, týždenný, mesačný, štvrťročný  
a ročný limit všeobecne pre mýtne služby, limity na karte (iné ako limit pre automatické 
dobíjanie) sa nastavujú v mene EUR.  
Ak sa pre definovanie limitov rozhodnete neskôr, kontaktujte svojho obchodného  
zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
V prípade, ak máte - alebo si v budúcnosti aktivujete na základe osobitnej  
zmluvy - službu úhrady mýta v inej krajine prostredníctvom mýtnej virtuálnej karty,  
tak nastavené limity sú spoločné.

5  MÝTNA VIRTUÁLNA KARTA 

Obrázok 6: Mýtna virtuálna karta

6  ĎALŠIE FUNKCIONALITY KARTOVÉHO CENTRA  
    SÚVISIACE SO SLUŽBOU HU-GO 


