
Dart Charge közlemény

Dartford Crossing fejlesztések –
fontos tanács a nagyjármű vezetőknek 

és flotta üzemeltetőknek
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2014. november 30-án Angliában 
megváltozik a Dartford Crossing, ami 
befolyást gyakorol a közlekedésére.  
A Dartford Crossing használatára 
új fizetési mód kerül bevezetésre. 
Ennek Dart Charge a neveés segíteni 
fogja a torlódás csökkentését és a 
zökkenőmentes forgalmat.
A Dartford Crossing (az A282-n) a 
Temzén található, Londontól kb. 
25 km-re keletre. Összeköttetést 
biztosít a kenti Dartford és az  essexi 
Thurrock között az M25 autópályán. 
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A fizetési mód változása
2014. november 30-ától nem kell megállni a 
kapuknál, hogy kifizesse az átkelési díjat, hanem 
előre fizet vagy kifizetheti másnap éjfélig.

Többféle új fizetési mód kerül bevezetésre. A 
feltölthető számla a legkönnyebb és legolcsóbb 
lehetőség, és kedvezményt nyújt minden 
átkelésnél.  Ha flottát üzemeltet, flotta számlát 
nyithat, így minden gépjárműve kedvezményt kap.

Készüljön fel a Dart Charge-ra  
és nyisson most feltöltő számlát! 

On-line a www.gov.uk/dart-charge 
címen vagy telefonon a 0300 300 
0120 (UK) vagy a +44 (0) 300 300 0120 
(nemzetközi) számon.

Amint működik a Dart Charge, az egyéni 
átkelésekért is történhet a kifizetés on-line, 
telefonon, a payzone kiskereskedelmi üzletekben 
vagy postán.

Amikor egy gépjármű áthalad az átkelőn, a 
rendszámát leolvasó kamerák, lézerek és 
címkeolvasók azonosítják a gépjárművet, hogy 
megállapítsák az átkelési díjat. A rendszer ezután 
leemeli a pénzt a számláról vagy várakozik a 
fizetés beérkezésére.

Ha a fizetés nem érkezik be az átkelést követő 
napon éjfélig, a gépjárművezető vagy a társaság 
bírságot kap. Komolyan vesszük a szabálysértést, 
és hatékony európai adósságbehajtási 
módszereket fogunk alkalmazni, melyeket már 
korábban is sikeresen használtunk.

A közút kialakításának 
fejlesztése
2014 novemberének végén kezdődik a közút 
kialakításának módosítása. Ezek jelentős 
útépítési munkálatok , amelyek várhatóan 
befolyásolják a közlekedését. A tervek szerint 
csökkenteni fogják a a fennakadásokat, és 2015 
tavaszáig fognak eltartani.

Amíg folynak a munkálatok ideiglenes 
sebességkorlátozások és elterelések várhatóak, 
ezért a gépjárművezetőknek követniük kell az 
útjelző táblákon látható utasításokat.

Az út kialakítása előírja, hogy a helyes sávban 
haladjon a gépjárműve magasságának és 
súlyának megfelelően, ezért kérjük, figyelje az 
új jelzéseket és kövesse azok utasításait! Ha 
rossz sávban halad, megállítják, és nem veheti 
igénybe az átkelőt, amíg a helyes sávban nem 
közlekedik. Ha rossz sávban halad, bírságra és 
büntetőpontokra is számíthat. E változásokról 
hamarosan részletesebb tájékoztatást is adunk.

Részletesebb információt találhat a Dart   Charge-
ról a www.gov.uk/highways/dartford címen

On-line
www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Írjon
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF



Mikor kerül bevezetésre a Dart Charge?
A Dart Charge november 30-án, vasárnap reggel 6:00 órakor kerül 
bevezetésre.

Hogyan fizetek?
Fizethet on-line, telefonon a kiskereskedelmi üzletekben, ahol kiteszik a 
payzone jelzést, vagy postán. Kifizetheti a Dart Charge-ot előre vagy az 
átkelést követő napon éjfélig.

Mi történik, ha nem fizetek?
Ha nem fizet az átkelést követő napon éjfélig, 70 fontos bírságra számíthat. 
Egész Európában érvényes hatékony büntető és végrehajtási intézkedéseket 
foganatosítunk.

A Dart Charge fedez más díjakat és terheket is?
Nem. A Dart Charge kizárólag a Dartford Crossing használatára vonatkozik. A 
szokásos módon továbbra is ki kell fizetnie az olyan díjakat és terheket, mint a 
HGV Levy vagy a London Congestion Charge.

Mennyit fogok fizetni?
Ez a gépjárműve osztályától függ, illetve attól, hogy feltöltő számlája van-e, 
amely kedvezményt nyújt minden átkelésnél. Az alábbi táblázat ismerteti a 
2014. november 30-ától érvényes átkelési díjakat. 

Jelenlegi
átkelési díj 2014. november 30-ától

Kész-pénz Nincs
számla

Dart Charge
számla

A
Motor-kerékpár

INGYEN Nincs adat INGYEN Nincs adat

B
Személyautó

£2.00 £1.33 £2.50 £1.67

C
2 tengelyes áruszállító

£2.50 £2.19 £3.00 £2.63

D
Több-tengelyes áruszállító

£5.00 £4.33 £6.00 £5.19

* 

DART-
címke

On-line
www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Írjon
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF



Miért módosítunk
A Dartford Crossing egy létfontosságú 
közlekedési összeköttetés, amelyet 
évente kb. 50 millió gépjármű vesz 
igénybe.  A fizető kapuknál való megállás 
késedelmeket okoz. A Dart Charge 
révén a gépjárművezetők előre vagy 
másnap éjfélig fizetnek, így szükségtelen 
megállniuk, hogy fizessenek a kapuknál. 
Ez csökkenti a torlódást és mindenki 
számára gyorsabbá teszi a közlekedést.

Hogy fogunk kommunikálni
Rendszeresen kiadunk hírleveleket a Dart 
Charge-ról és a közút új kialakításáról a 
Dartford Crossing-nál.

Iratkozzon fel a frissítésekre on-line!  
www.gov.uk/highways/dartford
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