ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
BASIC 1, 2, 3, 4 & COMBINED

Πλευρικοί ταθμοί Διοδίων

Μετωπικοί ταθμοί Διοδίων

κατ. 1 κατ. 2

ΠΕΛΑΓΙΑ

κατ. 1
1,90 €

κατ. 2
2,70 €

κατ. 3
6,60 €

κατ. 4
9,30 €

ΜΟΦΟΦΩΡΙΟΤ

2,10 €

3,10 €

7,60 €

10,70 €

ΜΑΚΡΤΦΩΡΙΟΤ

1,80 €

2,50 €

6,40 €

8,90 €

ΠΤΡΓΕΣΟΤ
ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ

1,20 €
2,20 €

1,70 €
3,20 €

4,20 €
8,00 €

5,80 €
11,20 €

ΚΛΕΙΔΙΟΤ

1,50 €

2,20 €

5,50 €

7,70 €

κατ. 3

κατ. 4

ΓΛΤΥΑ
1,40 € 1,90 €
ΒΕΛΕΣΙΝΟΤ
0,90 € 1,20 €
Μ. ΜΟΝΑΣΗΡΙΟΤ 1,30 € 1,80 €

4,90 € 6,80 €
3,10 € 4,30 €
4,60 € 6,50 €

ΚΙΛΕΛΕΡ

1,70 € 2,40 €

6,00 € 8,30 €

ΓΤΡΣΩΝΗ

0,50 € 0,70 €

1,80 € 2,50 €

ΜΑΚΡΤΦΩΡΙΟΤ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ

0,80 € 1,10 €
0,80 € 1,20 €

2,80 € 3,90 €
3,00 € 4,10 €

ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ

0,50 € 0,70 €

1,60 € 2,30 €

ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ

1,30 € 1,80 €

4,50 € 6,30 €

Η χρέωση είναι η ίδια είτε χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική λωρίδα, είτε λωρίδα με εισπράκτορα, εφόσον η διέλευση πραγματοποιηθεί με πομποδέκτη.
Η κατοχή και χρήση του πομποδέκτη e way και της SMART CARD σας παρέχονται δωρεάν.
Ο τιμοκατάλογος ισχύει αποκλειστικά για διελεύσεις με τη χρήση πομποδέκτη e way (για οχήματα κατηγορίας 2, 3 & 4) / SMART CARD (για οχήματα κατηγορίας 1).
Η χρήση της SMART CARD επιτρέπεται σε λωρίδα με εισπράκτορα και σε λωρίδα με μηχανήματα αυτόματης πληρωμής.

Αν μεταφέρετε φορτίο που αλλάζει την κατηγοριοποίηση του οχήματος, παρακαλούμε χρησιμοποιείτε λωρίδα με εισπράκτορα.

Μηνύματα ειδοποίησης κατάστασης λογαριασμού:

«Έγκυρο/Good»
O λογαριασμός διαθέτει επαρκές υπόλοιπο για τις μελλοντικές σας
διελεύσεις.

Επιλεγμένο Πρόγραμμα

Combined

«Οριακό/Low» *

Basic 1 Basic 2 Basic 3 Basic 4

0,1,2

1.0, 1.1, 1.2

2.0, 2.1, 2.2

3.0, 3.1, 3.2

4.0, 4.1, 4.2

42,80€

8,40€

12,40€

30,40€

42,80€

Tο υπόλοιπο του λογαριασμού είναι μικρότερο από το συγκεκριμένο
όριο χρηματικού ποσού. Παρακαλούμε φροντίστε να καταθέσετε
χρήματα στο λογαριασμό σας.
Επιλεγμένο Πρόγραμμα

Combined

«Άκυρο/Bad» *

Basic 1 Basic 2 Basic 3 Basic 4

0,1,2

1.0, 1.1, 1.2

2.0, 2.1, 2.2

3.0, 3.1, 3.2

4.0, 4.1, 4.2

10,69€

2,09€

3,09€

7,59€

10,69€

Σο υπόλοιπο του λογαριασμού δεν επαρκεί για να πραγματοποιήσετε
τη διέλευσή σας. Παρακαλούμε φροντίστε να καταθέσετε, άμεσα,
χρήματα στο λογαριασμό σας.
* Τα ποσά πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό πομποδεκτών & SMART CARDs που περιλαμβάνονται στο συνδρομητικό σας λογαριασμό.

Διαχειριστείτε τον eway λογαριασμό σας on-line, μέσω του

Σο ελάχιστο αρχικό ποσό κατάθεσης για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας είναι 20€.**

Σο ελάχιστο ποσό για τις επόμενες καταθέσεις σας είναι 10€.
Οι μηνιαίοι λογαριασμοί διελεύσεων (τιμολόγια) αναρτώνται στην εφαρμογή

My easy way στις αρχές κάθε μήνα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εταιρείες ειδοποιούνται για την ανάρτηση του τιμολογίου τους με αποστολή σχετικού
ηλεκτρονικού μηνύματος/e-mail (αφορά τα προγράμματα Basic 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 & Combined 2).
Η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των μηνιαίων αναλυτικών διελεύσεων σε ιδιώτες παρέχεται με επιπρόσθετο
κόστος 1€/μήνα (αφορά τα προγράμματα Basic 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 & Combined 1).
**Αφορά προπληρωμένες διελεύσεις.
Έναρξη ισχύος του τιμοκαταλόγου από 01/01/2019.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τον τιμοκατάλογό της. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν ΥΠΑ 24%.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο(απόδειξη-τιμολόγιο)-Αγορανομική Διάταξη αρ.4/28.11.2012, ΥΕΚ Β'3313/12-12-2012.
Ο συνδρομητής πραγματοποιώντας εγγραφή σε κάποιο από τα ισχύοντα προγράμματα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., δικαιούται να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει ένα μόνο πομποδέκτη/
SMART CARD έκδοσης της εταιρείας ανά όχημα/αριθμό πινακίδας. Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης συνδρομητικού λογαριασμού, στην περίπτωση κατά την οποία
θα διαπιστωθεί ότι ο συνδρομητής έχει παραβιάσει το ανωτέρω, έχει δηλαδή προβεί στην προμήθεια και χρήση περισσότερων του ενός πομποδεκτών/SMART CARD έκδοσης της εταιρείας επί του ίδιου οχήματος.

