Návod na registraci do systému HU - GO
K aktivaci automatického přiznávání maďarského mýta budete potřebovat jednotku Autodohled HUGO,
k jednotce vygenerovat OBU ID (zařídíme my) a dobít kredit do mýtného systému (kreditní kartou nebo
převodem).

1. registrace do portálu na stránce www.hu-go.hu - zvolíte jazyk a kliknete na odkaz "Registrace"

2. vyplnění registračního formuláře
3. potvrzení registrace - na emailovou adresu zadanou při registraci přijde zpráva s odkazem na aktivaci
účtu, zároveň v ní najdete uživatelské jméno - řádek "Customer number"
4. přihlášení do portálu www.hu-go.hu - zadáte "Customer number" z aktivačního emailu jako
uživatelské jméno a heslo, které jste vyplnili při registraci
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5. nastavení korespondenčních a fakturačních údajů - v pravém horním menu kliknete na "Profil",
potom v pravé části na odkaz "Korespondenční údaje" a na nove stránce pak na odkazy
"REDIGACE" u fakturační a doručovací adresy
6. nastavení údajů běžného účtu - v pravém horním menu kliknete na "Běžné účty", vyberte účet, který
chcete obsluhovat (běžných účtů lze vytvořit víc) a kliknete na odkaz "Zadejte údaje běžného účtu".
Na další stránce vyplňte všechny vyžadované položky.
7. nabití zůstatku - v pravém horním menu kliknete na "Běžné účty", vybere účet, který chcete
obsluhovat (běžných účtů lze vytvořit víc) a kliknete na odkaz "Nabití zůstatku". Zde je možno zaplatit
pomocí kreditní karty (částku uvádíte v maďarských forintech), případně převodem z účtu - najdete zde
IBAN číslo a pro identifikaci platby použijete číslo běžného účtu z předchozí obrazovky, které napíšete
do poznámky k provedené platbě (platbu provádíte v měně vašeho účtu). Pro bezproblémové nabití
kreditu je nutné uvést do identifikace platby (poznámky) pouze číslo běžného účtu bez dalších
údajů.
Číslo bankovního účtu (IBAN): HU11 1040-2166-4955-5557-5754-1313
Název majitele účtu: National Toll Payment Services Plc
Název banky:
K&H Bank Zrt., Lechner Odon Fasor 9. Budapest 1095
kód BIC/SWIFT:OKHBHUHB
Chips Univ id:295491 (Additional Routing codes).
Po úspěšném nabití přijde na váš email potvrzení o provedené platbě a zároveň se výše vašeho kreditu
zobrazí u vašeho běžného účtu.
Při platbě kartou (částku uvádíte v maďarských forintech) budete muset vyplnit následující
údaje:
1. číslo karty – 16ti místné číslo na líci karty
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2. platnost karty – vyplníte datum, do kdy je karta platná – opět na přední straně karty

3. CVV2/CVC2 kód – tento kód najdete na zadní straně karty, jedná se o trojmístné číslo vedle
podpisového proužku

8. získání OBU ID - pro každou jednotku v systému Autodohled, kterou chcete provozovat v systému HUGO, vám vygenerujeme OBU ID, které zadáte při registraci vozidel
9. registrace vozidla - kromě prvního vozidla, které jste uvedli při registraci je možno doplňovat další - v
horním menu kliknete na odkaz "Vozidla" a tlačítko "Nový". Na stránce vyplníte všechny vyžadované
položky, kolonku "Nastavění kategorie vozidla" nastavte na "Web" v případě že vozidlo je pouze v
jedné kategorii, v případě, že máte nastavený přepínač počtu náprav ji nastavte na "OBU"
10. přidání OBU ID k již zavedenému vozidlu - vozidlo lze do systému zadat i bez OBU ID, v takovém
případě ho lze doplnit po kliknutí na odkaz "Vozidla tohoto běžného účtu" ze základní stránky
běžného účtu a dále pak na odkaz "SLADĚNÍ OBU", kde vyplníte přidělené OBU ID a PIN

11. provozování systému - po úspěšném ověření funkčnosti je systém připraven pro automatické
zpracování mýtných poplatků
12. fakturace - fakturu k předplacenému kreditu si vygenerujete po kliknutí na odkaz "Faktury" ze základní
stránky běžného účtu a dále pak na odkaz "STÁHNOUT"
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