
Útdíj
Az útdíj a megfelelő járműkategória és a megtett útszakasz 
alapján fizetendő. Az útdíjat a fizetőkapuknál készpénzzel, 
Master Card, Visa, Maestro, American Express, Diners kártyával 
vagy ENC készülék használatával lehet kifizetni.

A külföldiek az útdíjat euróban is fizethetik. A váltás a 
Zagrebačka Banka kereskedelmi bank árfolyama alapján 
történik.

Június 15. és szeptember 15. közötti időszakban szezonális árak 
érvényesek az I.A, I. és II. kategóriájú járműkre. A szezonális 
időszakban az egységár 10%-kal magasabb.

A szezonon kívüli és szezonális útdíj mértékének 
összehasonlítása az I. és II. járműkategóriák 
vonatkozásában, a legnépszerűbb útszakaszok esetén

Útszakasz
I csoport II csoport

Szezon kívüli 
árak (kn)

Szezonális 
árak (kn)

Szezon kívüli 
árak (kn)

Szezonális 
árak (kn)

A1 Zágráb-Dugopolje 
(Split) 181 200 284 312

A1-A6 Zágráb-Rijeka 
(Grobnik) 70 77 127 139

A4 Zágráb-Goričan 44 47 65 72

A3 Zágráb-Lipovac 128 141 193 212

Bregana 7 7 9 10

Krki híd 35 39 46 51

*1 EUR = kb. 7,4 HRK

Isten
hozott Horvátországban!

Az útdíj teljes árlistáját a következő linken lehet megtekinteni.
 http://hac.hr/en/toll-rates/pricelist?language=en

Az ENC szolgáltatásról többet a következő linken.
 http://hac.hr/en/toll-rates/electronic-toll-collection-etc?language=en

Az útdíj fizetésével kapcsolatos kérdéseket és reklamációkat a 
következő e-mail-re küldheti:

 e-mail: info-naplata@hac.hr 
Járműkategóriák

Szerencsés utat, valamint kellemes és biztonságos 
autózást kívánunk – a Horvát autópályák



Mi az ENC szolgáltatás?
ENC – az elektronikus útdíjfizetés egy 
olyan szolgáltatás, amely az autópálya 
használóknak gyorsabb és könnyebb 
útdíjfizetést tesz lehetővé a fizetőkapuknál.

Az ENC szolgáltatás felhasználói útdíjkedvezményre 
jogosultak minden egyes feltöltés alkalmával.  Az 
ENC számlára befizetett összeg korlátlan ideig 
felhasználható.

Az ENC szolgáltatás a Hrvatske Autoceste d.o.o. és az 
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. vállalatok által üzemeltetett 
valamennyi autópályán érhető el. A szolgáltatás a 
fizetőkapuknál a jól látható „ENC“ közlekedési jelzéssel ellátott 
fizetősávokon használható.

Hogyan lehet Ön is ENC felhasználó?

ENC számlát az értékesítési helyeken lehet megnyitni, vagy a 
fizetőállomáson lehet vásárolni ENC kezdőcsomagot. Az ENC 
csomagok valamennyi fizetőállomáson éjjel-nappal elérhetőek.

ENC csomagok

A CSOMAG 
ÁRA

JÁRMŰ  
FAJTÁJA

ENGED-
MÉNY

A CSOMAG  
TARTALMA

380,61 HRK I járműkategória 21,74%  120 kn ENC készülék + 333 
kn útdíj

544,34 HRK I járműkategória 21,74%  110 kn ENC készülék + 555 
kn útdíj

882,60 HRK I járműkategória 21,74%  100 kn ENC készülék + 1000 
kn útdíj

882,60 HRK II járműkategória 21,74%  100 kn ENC készülék + 1000 
kn útdíj

*1 EUR = kb. 7,4 HRK

Hogyan lehet feltölteni az ENC számlát?

Az ENC számlát a HAC weboldalán (hitelkártyával), az 
értékesítési helyeken (készpénz, hitel- és bankkártyával), fizetési 
bizonylattal, internetbankon és SMS kuponnal lehet feltölteni. 
Az ENC befizetésére alkalmas SMS kuponok megvásárolhatóak 
az autópálya-hálózat mentén található INA, CRODUX, PETROL 
és TIFON benzinkutakon.

Horvát Köztársaság
Autópálya hálózat

Fizetőkapuk
HAC és ARZ autópálya szakaszok
Egyéb autópályák


