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1. Giriş 

1.1. HU-GO Web sayfası kullanıcı yüzeyinde kaydolma  

 

 

Şayet henüz kayıtlı kullanıcı değilsek, Kayıt tuşunu seçelim. 
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Bu sırada aşağıdaki ekran çıkacaktır: 

 



 

3 

 

 

 

Formun doldurulmasını takiben Genel Sözleşme Koşulları’nın kabul edilmesinden sonra 

„Kaydet” tuşuna basınız. 

 Başarılı kayıt işleminden sonra kendimize bir cari hesap oluşturmuş olduk ve verilen adrese 

aşağıdaki içerikte bir e-posta alacağiz: 

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. HU-GO sistemine giriş 

 

Kayıtlı müşteriler HU-GO Web sayfasının kullanıcı alanı üzerinden  cari hesaplarına işlenmiş 

olan  taşıtlarına güverte cihazı bağlayabilirler veya bunun kaydını silebilirler. Aşağıda bu 

sürecin adımları açıklanmaktadır. 

 

 

Müşteri kodu ve kayıt sırasında verilen şifrenin girilmesinden sonra önemli sistem mesajlarını 

inceleyebiliriz. 

 

Devam tuşunu tıklayarak mevcut cari hesaplar arasından seçim yapabiliriz (yeni kayıt 

durumunda 1 cari hesap otomatik olarak oluşacaktır): 

1.3. Cari hesap seçimi 
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Seçilen cari hesaba yeni taşıt girebiliriz veya Devam tuşu yardımıyla „Ana Menü” ye 

ulaşabiliriz (bunu daha sonra göstereceğiz).  

Birinci duruma bir bakalım: 
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1.4. Yeni taşıt girişi (OBU eklenmesiyle) 

Bu durumda aşağıdaki ekranı göreceğiz: 

 

Zorunlu olarak doldurulması gereken alanlar: 

 Ülke kodunun seçilmesi  

 Plakanın verilmesi  

 Emisyon sınıfının (EURO-kodunun)seçilmesi  

 Dingil sayısının verilmesi 

 Cari hesabı seçiniz 
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 Dingil sayısının ayarlanması HU-GO portalından mı (web sayfasından) veya  Beyan 

Aracısı yardımıyla mı olacağının seçilmesi.  

İsteğe bağlı olarak verilebilecek bilgiler: 

 Şayet tek seferde gücerte cihazını da kaydetmek istediğimiz takdirde Güverte 

Cihazı’nın (OBU)  satın aldığımız sırada araçla birlikte verilen özel belirleme 

numarasını (ID) vermemiz gerekir. 

 Beyan Aracısı’na bağlı olarak OBU PIN kodunun verilmesine de ihtiyaç olabilir (Şayet 

sözkonusu Beyan Aracısı PIN kod vermediği takdirde bu alan boş bırakılabilir). 

 Taşıtın: ağırlığı, dingil ağırlığı, genişliği, yüksekliği, uzunluğu (Bunlara şu durumda 

ihtiyaç bulunmaktadır şayet Müşteri, beyanlarını Güverte Cihazı üzerinden değil de 

İlişkisel Bilet satın alıyorsa.) 

 

Daha sonra girilen bilgilerin „Kaydet” tuşuyla kaydedilmeleri gerekir! 

 

Kaydettikten sonra aşağıdaki ekranı görmekteyiz (Şayet OBU kaydı yapılmamışsa): 

 

2. Ana Menü 

Şayet birden fazla hesaba yahutta taşıta sahip olduğumuz takdirde, bunları Tüm Cari 

Hesap Taşıtları menüsü altında görebiliriz, ve burda bilgileri düzenleyebiliriz.  Seçilen 

hesaba dahil taşıta Bu cari hesabın taşıtları menüsü altında yeni güverte cihazı 

kaydedebiliriz.  
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2.1. Güverte cihazının kaydedilmesi 

Şayet taşıtın kaydedilmesi sırasında eklemediğimiz takdirde burada da taşıta Güverte Cihazı 

ekleyebiliriz, şayet OBU ekleme tuşunu seçtiğmiz takdirde. 
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Gerekli bilgilerin yazılmasıyla „Kaydet” ten sonra aşağıdaki ekranı göreceğiz: 
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2.2. Güverte Cihazının taşıttan silinmesi 

Şayet kaydedilen bir güverte cihazının silinmesine gerek duyulması durumunda „OBU silme” 

tuşunu seçiniz! Başarılı silme için PIN-kod girilmesi de gereklidir (Şayet kayıt sırasında OBU, 

PIN kod kullandığı takdirde)! 

 

2.3. Hesaptan taşıtın silinmesi 

Şayet kaydedilen taşıtın silinmesine gerek duyulması durumunda „Bu hesabın taşıtları” 

menüsünden „Sil” tuşunu seçiniz! 

 

 


