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Aktualności

VIDEOTOLLING - DOBRY KIERUNEK NA WAKACJE. ZA PRZEJAZDY
AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW MOŻNA JUŻ PŁACIĆ APLIKACJĄ
SKYCASH
2020.07.01 / 15:35 | Aktualności
Od dzisiaj (środa 1 lipca) kierowcy podróżujący autostradą A4 Katowice-Kraków mogą płacić za przejazdy
poprzez aplikację SkyCash. To kolejna z automatycznych metod płatności, która pozwala uniknąć
wakacyjnych kolejek na bramkach i zaoszczędzić na każdym przejeździe nawet 30 proc.

System błyskawicznych płatności oparty o identyﬁkację numeru rejestracyjnego pojazdu, tzw. videotolling, działa na
autostradzie A4 Katowice-Kraków od lipca 2019 roku. Powiązany do tej pory z aplikacją Autopay, znacznie udrożnił place
poboru opłat, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu.

Kolejną aplikacją dostępną w ramach videotollingu na koncesyjnym odcinku A4 jest SkyCash. Do końca września br.
użytkownicy automatycznych metod płatności, w tym również nowo wprowadzonej aplikacji SkyCash, mogą oszczędzać
na każdej podróży od 15 do 30 proc., płacąc: 7 zł zamiast 10 zł w przypadku pojazdów kat.1, 17 zł zamiast 20 zł w
przypadku pojazdów kategorii 2 i 3 oraz 30 zł zamiast 35 zł w przypadku pojazdów kategorii 4 i 5. Z aplikacją SkyCash
można także płacić za przejazdy autostradą A1.

– Uruchamiając videotolling, traﬁliśmy w potrzeby użytkowników naszej autostrady, o czym świadczy stały wzrost odsetka
kierowców wybierających aplikację jako metodę płatności za przejazdy. W tej chwili transakcje z udziałem videotollingu
stanowią ponad 10 proc. wszystkich płatności na naszym odcinku A4. Z myślą o tych, którzy doceniają wygodę i szybkość
tego rozwiązania, u progu wakacji poszerzamy usługę videotollingu o popularną aplikację SkyCash. Mamy nadzieję, że to

przyczyni się do dalszego upowszechniania automatycznych metod płatności, z którymi przejazdy przez bramki są
najsprawniejsze – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM SA.

W ramach videotollingu kierowca rejestruje pojazd w aplikacji i podpina do swojego konta użytkownika kartę kredytową
lub płatniczą. Zainstalowane na bramkach urządzenia odczytują tablicę rejestracyjną i automatycznie podnoszą szlaban.
Płatność odbywa się bez zaangażowania kierowcy, dzięki czemu przejazd jest bardzo płynny. Videotolling na A4 KatowiceKraków rozpoznaje, poza numerami rejestracyjnymi wszystkich krajów Unii Europejskiej, także tablice ukraińskie –
warunkiem, w przypadku aplikacji SkyCash, jest posiadanie polskiego numeru telefonu.

Wjeżdżając na plac poboru opłat w Mysłowicach lub w Balicach trzeba wybrać linię oznakowaną piktogramem czarnej
kamery na żółtym tle. Dla użytkowników videotollingu wydzielone zostały trzy bramki w każdym kierunku: dwie pierwsze
od lewej strony oraz jedna bramka z prawej strony placu poboru. Skrajna lewa bramka jest dedykowana wyłącznie
płatnościom automatycznym z udziałem SkyCash, Autopay, A4Go i Telepass. W przypadku omyłkowego wjazdu na
nieoznakowaną linię można również zapłacić za przejazd przy użyciu videotollingu, zgłaszając taki zamiar inkasentowi,
który uruchamia system, jest to jednak opcja zabierająca zdecydowanie więcej czasu.

Na placu poboru opłat nie trzeba być zalogowanym w aplikacji SkyCash ani mieć przy sobie telefonu – system
automatycznie odczytuje numer rejestracyjny, identyﬁkuje pojazd i podnosi szlaban. Połowa opłaty jest pobierana na
bramce wjazdowej oraz druga połowa na bramce wyjazdowej.

Z aplikacji SkyCash mogą korzystać kierowcy pojazdów kategorii 1-5, z wyłączeniem motocykli. Można ją pobrać
bezpłatnie w sklepach Google Play, w AppGallery oraz w AppStore.

SkyCash umożliwia także m.in.: płatności za bilety kolejowe i autokarowe, bilety komunikacji miejskiej, parkingi miejskie i
prywatne, a także bilety kinowe, doładowania serwisów gamingowych, VOD i muzycznych. Dostępne są również funkcje
ﬁnansowe, jak szybkie przelewy pomiędzy użytkownikami lub wypłaty gotówki z bankomatów. W aplikacji SkyCash
użytkownicy znajdą bilety aż 9 regionalnych przewoźników kolejowych oraz PKP Intercity.

Informacje dotyczące SkyCash oraz pozostałych płatności automatycznych na A4 Katowice-Kraków można znaleźć na
stronie internetowej: www.automatycznaA4.pl.

###

Informacje o SAM S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zarządza 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a
Krakowem. Jest to pierwsza pełnowartościowa tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, jako inwestycja typu brownﬁeld – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80. Stalexport Autostrada
Małopolska S.A. uzyskała koncesję na jej przystosowanie do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację w 1997 roku.
Wymagało to licznych inwestycji. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego
ﬁnansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym oraz kredytów pozyskanych z
międzynarodowego konsorcjum bankowego. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w
odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi
zobowiązaniami. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

Dodatkowych informacji udzieli:

Rafał Czechowski
Rzecznik prasowy SAM S.A.
e-mail: rafal.czechowski@imagopr.pl
tel. 601 063 200

