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1. Prihlásenie 

1.1. Registrácia na webové užívateľské rozhranie HU-GO 

 

 

Ak ešte nie ste registrovaným používateľom, vyberte možnosť Registrácia. 
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Dostanete sa na túto stránku: 
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Po vyplnení tabuľky a akceptovaní Všeobecných zmluvných podmienok kliknite na 

"Uloženie". 

 Po úspešnej registrácii ste vytvorili vlastný účet, na zadanú e-mailovú adresu dostanete e-

mail s nasledovným obsahom: 

Dear *name*, 

Congratulation! Your account has been created. 

You have received this e-mail because you signed up for an account registration by hu-go.hu website and you 

need to activate your account to start using hu-go.hu website customer services. 

Customer number: XXXXXXXXX 

Account number:  XXXXXXXXXXXX 

Now that you have created your account the next step is to activate your account. Before you can log in and start 

using the HU-GO website customer services you must first activate your account with confirmation of your e-mail 

address. 

You can confirm your e-mail address and get full access to the the Electronic Toll System (ETS) services of the 

National Toll Payment Services PLC by clicking on the following link: 

https://hu-go.hu/customers/activate/?code=28yYCni3GIHN.wyTvoOyj9 

In case you did not initiate a registration please delete this e-mail. 

Thank you for using HU-GO website. 

 

Sincerely Yours, 

National Toll Payment Services PLC 

E-mail: ugyfel@hu-go.hu 

Call Center (8-16): +36-36-58-75-00 

www.hu-go.hu 
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1.2. Prihlásenie sa do systému HU-GO 

 

Registrovaní používatelia môžu cez webové užívateľské rozhranie HU-GO priradiť palubné 

zariadenie k svojim vozidlám patriacim k danému účtu, resp. zrušiť jeho registráciu. Nižšie sú 

uvedené kroky tohto procesu. 

 

 

Po uvedení užívateľského mena a hesla môžete prečítať dôležité systémové správy. 

 

Kliknutím na "Ďalej" si môžete vybrať z existujúcich účtov (v prípade novej registrácie sa 

jeden účet automaticky vygeneruje): 
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1.3. Výber účtu 

 

 

K vybranému účtu môžete pridať nové vozidlo, alebo kliknutím na "Ďalej" sa dostanete do 

"Hlavnej ponuky" (tá bude vysvetlená neskoršie).  

Pozrime sa na prvú možnosť: 
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1.4. Pridanie nového vozidla (s priradením OBU) 

V tomto prípade sa Vám ukáže táto stránka: 

 

Povinné polia: 

 Treba vybrať kód krajiny 

 Treba uviesť EČV 

 Treba vybrať emisnú triedu (kód EURO) 

 Treba uviesť počet náprav 

 Vyberte účet 
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 Treba vybrať, či sa nastavenie počtu náprav uskutoční cez portál HU-GO (na webovej 

stránke), alebo prostredníctvom sprostredkovateľa.  

Voliteľné polia: 

 Ak chcete súčasne aj zaregistrovať palubné zariadenie, treba zadať identifikačné 

číslo (ID) palubného zariadenia (OBU), ktoré ste dostali k zariadeniu pri nákupe. 

 V závislosti od sprostredkovateľa môže byť potrebné uvedenie kódu PIN pre OBU (ak 

daný sprostredkovateľ nedáva kód PIN, môže toto pole zostať prázdne). 

 Vozidlo: hmotnosť, zaťaženie nápravy, šírka, výška, dĺžka (Tieto údaje sú potrebné v 

prípade, ak zákazník nevykazuje používanie cesty prostredníctvom palubného 

zariadenia, ale zakúpením relačného lístka.) 

 

Potom treba zadané údaje uložiť kliknutím na "Uloženie"! 

 

Po uložení sa Vám objaví táto stránka (ak sa nekonala registrácia OBU): 

 

2. Hlavná ponuka 

V prípade, ak máte viacej účtov alebo vozidiel, môžete ich zobraziť pod odkazom 

Vozidlá všetkých účtov, kde môžete údaje aj upravovať. K vozidlu na vybranom účte 

môžete zaregistrovať nové palubné zariadenie pod odkazom Vozidlá tohto účtu. 
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2.1. Registrácia palubného zariadenia 

Ak ste to pri registrácii vozidla neurobili, môžete aj teraz priradiť k vozidlu palubné 

zariadenie, a to kliknutím na "Spárovanie s OBU". 
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Po zadaní potrebných údajov a po "Uložení" dostanete nasledujúci odkaz: 
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2.2. Odstránenie palubného zariadenia od vozidla 

Ak potrebujete odstrániť palubné zariadenie, kliknite na "Odstránenie OBU"! K úspešnému 

odstráneniu treba uviesť kód PIN (ak OBU pri registrácii vyžadoval kód PIN)! 

 

2.3. Odstránenie vozidla z účtu 

Ak potrebujete odstrániť zaregistrované vozidlo, v ponuke Vozidlá tohto účtu kliknite na 

"Odstránenie"! 

 

 


