Elektronische tol in Portugal
De 2 gemakkelijkste manieren om elektronische tol te betalen
Elektronische tolwegen zijn te herkennen aan het volgende vignet met het Euro-teken:

1. Easy Toll
Automatische betaling van elektronische tol d.m.v. het koppelen van uw kenteken aan uw creditcard.

Waar? Bij welkomstpunten aan de grens van Spanje met Portugal op de volgende autosnelwegen: EN13 – Vila Nova de
Cerveira, A24-Chaves, A25 – Vilar Formoso, A22 – Vila Real de Santo António.
Hieronder ziet u de situatie wanneer u over de brug van Vila Real São Antonio de Algarve
binnenrijdt.
Volg dit bord:

Hoe? De bestuurder hoeft zijn auto niet te verlaten. Voer uw creditcard in de betalingsterminal en het systeem zal
automatisch uw kenteken koppelen aan uw creditcard. De verschuldigde tolbetalingen worden automatisch van uw creditcard
rekening afgeschreven. N.b. controleer altijd of het juiste kenteken op het ticket staat! Het wil nog wel eens fout gaan.

Hoe lang?
Deze methode is 30 dagen geldig. Het ticket wat u kreeg bij de betalingsterminal moet u bewaren als bewijs. De bestuurder kan
altijd het kenteken veranderen of deze betalingswijze opheffen bij het Callcenter 00 351 212 879 555 (Engels gesproken) of op
www.portugaltolls.pt.

NB. Wanneer u geen tol wilt betalen kunt u er de 1e afslag na de brug/tolpunt nog af!

2. Kaart met vooraf vastgestelde euro-waarde
Tickets met een vooraf vastgestelde waarde in euro’s worden gekoppeld aan uw kenteken. Deze tickets kunnen
uitsluitend op snelwegen worden gebruikt met een elektronisch tolsysteem, te herkennen aan het vignet met het
euroteken. Ze zijn geldig op alle elektronische tolwegen (Multi-Lane-Free-Flow /SCUT) en de zogenaamde “via-verdes”.
U kunt zoveel kaarten kopen als u wilt.

Welke waardes kunt u kopen?
Bovenop deze waardes wordt
€0,60 + BTW berekend:
€5,-



€5,74

€10,-



€10,74

€20,-



€20,74

€40,-



€40,74

Waar te koop?




Post kantoren
Benzinestations op de snelwegen: GALP, CEPSA, BP
Internet: www.tollcard.pt (kies de Engelse versie)

Hoe moet u deze activeren?
Op de kaart staat een code. U moet de oppervlakte wegkrassen om de code zichtbaar te maken. Deze code zendt u
d.m.v. een SMS naar +351 922 29 89 89 met de tekst: CTTCD*uw kenteken* code van de kaart
Voorbeeld: CTTCD*AA56QQ*1A2A4A7A9
U kunt de code ook via internet activeren: www.tollcard.pt (kies de Engelse versie).
U kunt tot 4 codes tegelijk activeren per SMS. Daarna krijgt u een SMS terug die vertelt dat u uw totale tolbedrag + kenteken
hebt geactiveerd (in het Engels, Frans of Spaans).
SMS-Alert
U krijgt een SMS-alert wanneer het geldbedrag te weinig is wanneer u een tolpoortje passeert. Op dat moment koopt u bij het
eerstvolgende benzinestation een nieuwe kaart en activeert u hem weer.
De kaart blijft 1 jaar geldig. U kunt op de website www.tollcard.pt de waarde controleren door uw kenteken in te voeren en de
activeringscode die op de kaart staat die u heeft gekocht.
Attentie: naast de elektronische tolwegen bestaan er ook nog steeds gewone tolwegen waar u gewoon een kaartje moet
kopen bij binnenkomst en dit betaalt wanneer u de gewone tolweg verlaat.
Meer informatie: zie www.quintaodelouca.com/routeNL.html
http://www.portugaltolls.pt/en/web/portal-de-portagens/home

en

