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1

Úvod

Zákaznícka zóna je časť Internetového portálu www.emyto.sk (ďalej len „Internetový portál“), do ktorej sa môže
Prevádzkovateľ vozidla zaregistrovaný v Elektronickom mýtnom systéme prihlásiť zadaním prihlasovacieho mena
a hesla, vygenerovaného pri uzatváraní Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a/alebo na základe
vyžiadania si týchto údajov prostredníctvom Zákazníckej linky / Kontaktného miesta.
Tento Užívateľský manuál Zákazníckej zóny poskytuje informácie o službách Zákazníckej zóny a popisuje
operácie, ktoré môže Prevádzkovateľ vozidla / Vodič vozidla v rámci nej vykonávať.
Užívateľský manuál Zákazníckej zóny obsahuje najmä tieto oblasti:
prihlásenie sa do Zákazníckej zóny,
popis detailného výpisu mýtnych transakcií,
ďalšie informácie o zákazníckej zóne.
Zákaznícka zóna je optimalizovaná pre prehliadače Firefox (verzie 3 a vyššia) a Internet Explorer (verzie 7 a
vyššia), pričom pri starších verziách týchto prehliadačov nemusí prihlásenie, prípadne iná funkcionalita, pracovať
korektne. Pre úspešné využívanie služieb Internetového portálu je potrebný prehliadač podporujúci javascript
a flash, ktoré vyššie uvedené prehliadače Firefox a Internet Explorer podporujú, pričom je potrebné, aby boli
zapnuté. Pre komfortné využívanie informácií prostredníctvom Internetového portálu postačí rozlíšenie obrazovky
1024 x 768 bodov.
Ak používate internetový prehliadač Internet Explorer, je potrebné, aby ste vo Vašom prehliadači mali
povolené Automatické zobrazovanie výziev pri preberaní súborov pre prípad exportu využitia cesty do súboru
CSV. Pre toto nastavenie kliknite v prehliadači na záložku "Nástroje", kde si následne zvolíte položku
"Možnosti siete internet". Po zobrazení okna kliknite na záložku "Zabezpečenie", následne na ikonu
"Internet" a tlačidlo "Vlastná úroveň". Z rolovacieho menu vyberte "Automatické zobrazovanie výziev
pri preberaní súborov" a v ňom vyberte možnosť "Povoliť".
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Prihlásenie

Prevádzkovateľ vozidla, zaregistrovaný v Elektronickom mýtnom systéme, sa môže prihlásiť do Zákazníckej zóny
Internetového portálu zadaním prihlasovacieho mena a hesla, vygenerovaného pri uzatváraní Zmluvy o užívaní
vymedzených úsekov ciest a/alebo na základe vyžiadania si týchto údajov prostredníctvom Zákazníckej linky/
Kontaktného miesta. Prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno - Číslo Prevádzkovateľa vozidla a heslo) sú zaslané
prostredníctvom e-mailu na Prevádzkovateľom vozidla/ Vodičom vozidla zvolenú e-mailovú adresu.
Prístup do Zákazníckej zóny je možné získať pre Režim predplateného mýta aj pre Režim
následného platenia mýta.
Pokiaľ doposiaľ nezískal prihlasovacie údaje do Zákazníckej zóny, môže ich získať na ktoromkoľvek Kontaktnom
mieste a/alebo na Zákazníckej linke na telefónnom čísle +421 2 35 111 111. O zaslanie prihlasovacích údajov
do Zákazníckej zóny môže požiadať Prevádzkovateľ vozidla, jeho splnomocnený zástupca a v prípade uzatvorenej
Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta aj Vodič vozidla. Prihlasovacie údaje
budú následne zaslané na zadanú e-mailovú adresu.
Prostredníctvom takto získaných prihlasovacích údajov sa môže Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla
prihlásiť do Zákazníckej zóny Internetového portálu, a to kliknutím na tlačidlo "Prihlásenie" (viď. Obrázok č. 1
Prihlásenie sa do Zákazníckej zóny Internetového portálu, na ktorom je tlačidlo "Prihlásenie" umiestnené vpravo
hore).
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Obrázok č. 1 - Prihlásenie sa do Zákazníckej zóny Internetového portálu

Následne po kliknutí sa zobrazí obrazovka pre prihlásenie, v ktorej je potrebné do jednotlivých polí zadať
prihlasovacie meno - číslo Prevádzkovateľa vozidla a heslo. Po zadaní Čísla Prevádzkovateľa vozidla a hesla
je potrebné kliknúť na tlačidlo "Prihlásenie (Login)" (Obrázok č. 2: Prihlásenie sa do Zákazníckej zóny zadaním
prihlasovacích údajov).

Obrázok č. 2 - Prihlásenie sa do Zákazníckej zóny zadaním prihlasovacích údajov

Po zadaní správnych prihlasovacích údajov a kliknutí na tlačidlo Prihlásenie je Prevádzkovateľ vozidla
a/alebo Vodič vozidla prihlásený a na jednotlivých podstránkach Zákazníckej zóny nájde okrem iného aj
informácie o svojich mýtnych účtoch, vozidlách, mýtnych transakciách a Palubných jednotkách.
Po zadaní troch po sebe nesprávnych prihlasovacích údajov je z dôvodu bezpečnosti prihlasovania zobrazená tzv.
Captcha - obrázok s písmenami, ktoré je potrebné opísať do poľa zobrazeného pod obrázkom. Pri nečitateľnom
obrázku stačí kliknúť na tlačidlo Prepis, a týmto spôsobom obrázok meniť dovtedy, kým nie je čitateľný.
V takomto prípade - po zadaní správneho čísla Prevádzkovateľa vozidla a hesla a správneho textu z obrázku
prebehne prihlásenie korektne.

Upozornenie: Pri registrácii do Elektronického mýtneho systému bude Prevádzkovateľovi vozidla na jeho uvedený
e-mail zaslané „Inicializačné heslo“, ktorého platnosť je 7 kalendárnych dní od vygenerovania (času zaslania emailu). Je potrebné, aby sa v tejto dobe Prevádzkovateľ vozidla prihlásil do Zákazníckej zóny a zmenil toto heslo
v tomto časovom limite. Po siedmich dňoch heslo exspiruje a prihlásenie s ním nebude možné.
Zmenu hesla je možné vykonať po prihlásení sa do Zákazníckej zóny internetového portálu v sekcii "Nastavenia".
PLATNOSŤ HESLA PO JEHO ZMENE V ZÁKAZNÍCKEJ ZÓNE JE NEOBMEDZENÁ (zmenené heslo už neexspiruje).
Oba údaje, prihlasovacie meno aj zmenené heslo, je preto potrebné starostlivo uschovať pre neskoršie
prihlásenie.
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V prípade, ak Prevádzkovateľ vozidla heslo zabudne/stratí, je potrebné, aby kontaktoval Zákaznícku linku, kde mu
bude vygenerované nové heslo.
VZHĹADOM NA CITLIVOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V ZÁKAZNÍCKEJ ZÓNE INTERNETOVÉHO PORTÁLU
www.emyto.sk odporúčame Prevádzkovateľom vozidiel dodržiavať bezpečnostné zásady zmeny hesla – heslo
meniť v intervale aspoň každé tri mesiace, pričom jeho dĺžka by mala byť minimálne 8 znakov (maximálne 30)
a malo by obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jednu číslicu. Nové heslo by sa nemalo
podobať na už v minulosti použité heslo, alebo na prihlasovacie meno a nemalo by obsahovať diakritiku. Znaky,
ktoré v hesle nesmú byť použité, sú nasledovné: ,.<>/?:'{[]}\|=+()*~`ľščťžýáíúň§ô a medzera.
Znaky, ktoré sú povolené, sú: _^%$#@!Takisto by heslo nemalo byť odvodené z osobných údajov používateľa
(meno, priezvisko a podobne) a nemalo by byť slovníkovým slovom, menom, názvom, alebo vytvorené priamou
postupnosťou kláves na klávesnici.
V prípade akýchkoľvek následných problémov môže Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla kontaktovať
Zákaznícku linku na telefónnom čísle +421 2 35111111.

3

Detailný výpis mýtnych transakcií

Zákaznícka zóna umožňuje Prevádzkovateľovi vozidla a/alebo Vodičovi vozidla prezrieť si detailný výpis mýtnych
transakcií všetkých Vozidiel, ktoré Prevádzkovateľ vozidla zaregistroval do Elektronického mýtneho systému a boli
v čase užívania vymedzených úsekov ciest vybavené funkčnou Palubnou jednotkou. Po prihlásení sa
do Zákazníckej zóny sa zobrazí úvodná obrazovka so základnými registračnými údajmi a záložkami: "Účet",
"Adresy", "Podpisujúce osoby" a "Podania / Reklamácie".
Detailný výpis mýtnych transakcií obsahuje mýtne transakcie, ktoré boli spracované mýtnym
systémom. Čas spracovania mýtnych transakcií mýtnym systémom závisí od jeho aktuálneho
vyťaženia a času odoslania mýtnych transakcií z Palubnej jednotky na ich ďalšie spracovanie.
Detailný výpis Mýtnych transakcií sa nachádza v záložke "Využitie cesty" pod konkrétnym Mýtnym
účtom. Najskôr Prevádzkovateľ vozidla vyberie záložku "Účty" a následne klikne na tlačidlo
"Náhľad" pri danom Mýtnom účte, v rámci ktorého bolo predmetné Vozidlo zaregistrované (Obrázok
č. 3: Informácie o Prevádzkovateľovi vozidla a zoznam účtov).

Obrázok č. 3 - Informácie o Prevádzkovateľovi vozidla a zoznam účtov
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Po zobrazení obrazovky "Informácia o účte" je potrebné kliknúť na záložku "Využitie cesty". Zobrazí sa
obrazovka, na ktorej je možné vidieť mýtne transakcie za posledných 5 dní.
V prípade potreby získania podrobnejších informácií je potrebné kliknúť na tlačidlo "Zobraziť všetko" (Obrázok
č. 4: Využitie cesty).

Obrázok č. 4 - Využitie cesty
Po kliknutí na tlačidlo "Zobraziť všetko" sa zobrazí obrazovka "História používania" (Obrázok č. 5: História
používania), na ktorej si Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla môže zobraziť detailný výpis mýtnych
transakcií, a to podľa ním zvoleného filtra.
Filtrovanie je možné vykonať na základe požadovaného časového obdobia, konkrétneho vozidla, resp. ich
kombináciou.
V prípade časového kritéria je potrebné do polí "Dátum od" a "Dátum do" zadať dátum požadovaného
časového obdobia v tvare: DD.MM.RRRR (napr. 24.02.2010 – bez medzier), pričom dĺžka požadovaného obdobia
nesmie prekračovať 45 dní. V prípade, ak je sledované obdobie dlhšie, je potrebné rozdeliť toto obdobie na
viackratších časových období. Po ukončení zadania výberu a kliknutí na tlačidlo "Vyhľadať" sa zobrazí detailný
zoznam mýtnych transakcií za zadané obdobie.
Pokiaľ Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla chce zobraziť históriu mýtnych transakcií konkrétneho
vozidla, vyberie v poli "Vozidlo" doplní EČV konkrétneho Vozidla a klikne na tlačidlo "Vyhľadať" (Obrázok č. 5:
História používania).
Pre zvolené parametre vyhľadávania sa zobrazí maximálne 1 000 mýtnych transakcií. Pre účely získania/
zobrazenia viac ako 1 000 záznamov detailného výpisu mýtnych transakcií (ak zvolené obdobie obsahuje viac ako
1 000 mýtnych transakcií), je potrebné tieto vyexportovať do súboru CSV, čo je možné uskutočniť kliknutím na
odkaz "Export do CSV". Súbor vo formáte CSV je možné otvoriť/ prehliadať vo väčšine dostupných aplikácií,
určených pre import a spracovanie tabuliek, napr. Open Office, MS Excel a pod. (Obrázok č. 5: História
používania).
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Kombináciou výberu EČV konkrétneho Vozidla so zadaním časového obdobia môže Prevádzkovateľ vozidla
a/alebo Vodič vozidla získať informácie o konkrétnom Vozidle za dané časové obdobie
Taktiež je možné využiť funkciu "Exportovať všetko do CSV". Táto funkcia slúži pre účely získania záznamov
všetkých mýtnych transakcií. Súbor vo formáte CSV je možné otvoriť/ prehliadať vo väčšine dostupných aplikácií,
určených pre import a spracovanie tabuliek, (napr. Open Office, MS Excel a pod. (Obrázok č. 5: História
používania).
Ak používate internetový prehliadač Internet Explorer, je potrebné, aby ste vo Vašom prehliadači mali
povolené "Automatické zobrazovanie výziev pri preberaní súborov" pre prípad exportu využitia cesty do súboru vo
formáte CSV. Pre toto nastavenie kliknite v prehliadači na záložku "Nástroje", kde si zvoľte položku "Možnosti
siete internet". Po zobrazení okna kliknite na záložku "Zabezpečenie", následne na ikonu "Internet"
a tlačidlo "Vlastná úroveň". Z rolovacieho menu vyberte "Automatické zobrazovanie výziev pri preberaní
súborov" a následne vyberte možnosť "Povoliť". Toto nastavenie uložíte kliknutím na tlačidlo "OK".

Obrázok č. 5 - História používania
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Zmena hesla

Ak si Prevádzkovateľ vozidla želá zmeniť prístupové heslo, musí byť prihlásený do Zákazníckej zóny portálu
www.emyto.sk. Pre zmenu hesla je potrebné prejsť na obrazovku "Nastavenia" (v hornom menu) a vyplniť
všetky zobrazené polia.
V prípade, ak neviete prečítať náhodne generovaný text z obrázka, môžete ho vygenerovať znova, stlačením
tlačidla "Prepis".
Po vyplnení všetkých polí zmeníte heslo po kliknutí na tlačidlo "Zmena". Úspešnú zmenu hesla Vám systém
oznámi hlásením "Heslo úspešne zmenené".

Upozornenie: Pri registrácii do Elektronického mýtneho systému bude Prevádzkovateľovi vozidla na jeho uvedený
e-mail zaslané „Inicializačné heslo“, ktorého platnosť je 7 kalendárnych dní od vygenerovania (času zaslania e-
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mailu). Je potrebné, aby sa v tejto dobe Prevádzkovateľ vozidla prihlásil do Zákazníckej zóny a zmenil toto heslo
v tomto časovom limite. Po siedmich dňoch heslo exspiruje a prihlásenie s ním nebude možné.
Zmenu hesla je možné vykonať po prihlásení sa do Zákazníckej zóny internetového portálu v sekcii "Nastavenia".
PLATNOSŤ HESLA PO JEHO ZMENE V ZÁKAZNÍCKEJ ZÓNE JE NEOBMEDZENÁ (zmenené heslo už neexspiruje).
Oba údaje, prihlasovacie meno aj zmenené heslo, je preto potrebné starostlivo uschovať pre neskoršie
prihlásenie.
V prípade, ak Prevádzkovateľ vozidla heslo zabudne/stratí, je potrebné, aby kontaktoval Zákaznícku linku, kde mu
bude vygenerované nové heslo.
VZHĹADOM NA CITLIVOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V ZÁKAZNÍCKEJ ZÓNE INTERNETOVÉHO PORTÁLU
www.emyto.sk odporúčame Prevádzkovateľom vozidiel dodržiavať bezpečnostné zásady zmeny hesla – heslo
meniť v intervale aspoň každé tri mesiace, pričom jeho dĺžka by mala byť minimálne 8 znakov (maximálne 30)
a malo by obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jednu číslicu. Nové heslo by sa nemalo
podobať na už v minulosti použité heslo, alebo na prihlasovacie meno a nemalo by obsahovať diakritiku. Znaky,
ktoré v hesle nesmú byť použité, sú nasledovné: ,.<>/?:'{[]}\|=+()*~`ľščťžýáíúň§ô a medzera.
Znaky, ktoré sú povolené, sú: _^%$#@! Takisto by nemalo byť odvodené z osobných údajov používateľa
(meno, priezvisko a podobne) a nemalo by byť slovníkovým slovom, menom, názvom, alebo vytvorené priamou
postupnosťou kláves na klávesnici.
V prípade zabudnutia hesla môže Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla kontaktovať Zákaznícku linku
na telefónnom čísle +421 2 35111111 alebo navštíviť Kontaktné miesto.

5

Podania / Reklamácie

Prostredníctvom Zákazníckej zóny môže Prevádzkovateľ vozidla a/alebo Vodič vozidla podať
reklamáciu, sťažnosť a/alebo podnet. Po prihlásení sa do Zákazníckej zóny sa zobrazí úvodná obrazovka
so základnými registračnými údajmi a záložkami: "Účet", "Adresy", "Podpisujúce osoby" a "Podania/Reklamácie".
Záložka „Podania/Reklamácie“ umožňuje zadávanie a sledovanie stavu riešenia podaní (podnetov,
sťažností, reklamácií, hlásenia technických problémov). Po kliknutí na túto záložku sa otvorí obrazovka,
na ktorej si Prevádzkovateľ vozidla / Vodič vozidla môže prezerať detail jednotlivých podaní. Na zobrazený
zoznam je možné uplatniť filter. Filtrovať možno podľa dátumu podania (od, do), kategórie podania
a stavu podania (V riešení, Vyriešené). Filtrovanie sa spustí po kliknutí na tlačidlo „Filtrovať“.
Kliknutím na tlačidlo „Zrušiť filter“ sa nastavia prázdne, resp. predvolené hodnoty filtra
a v zozname podaní sa zobrazia všetky existujúce podania zákazníka.
Zobrazené podania sú zoradené podľa čísla podania od najnovších po najstaršie. Zoznam podaní
obsahuje stĺpce: Číslo podania, Dátum podania, Kategória, Typ (ak bol zvolený počas zadávania
podania), Stav, Dátum vybavenia, Akcia.

Obrázok č. 6- Obrazovka Podania/Reklamácie

Strana 8/13

Užívateľský manuál Zákazníckej zóny

Podrobnosti o každom podaní je možné zobraziť kliknutím na odkaz „Detail“ v stĺpci Akcia. Zobrazí sa stránka s
detailom podania (Obrázok č. 7 – Detail podania). Na stránke sa zobrazia detaily podania s nasledujúcimi
informáciami: Číslo podania, EVČ, Mýtny účet, Dátum zadania podania, Predbežný dátum vybavenia, Opis, Stav,
Kategória , Typ (ak bol zvolený). V prípade, ak je podanie vyriešené, pribudnú na stránke s detailom položky
Dátum vyriešenia a Riešenie a nebude sa zobrazovať položka Predbežný dátum vybavenia.
Po kliknutí na tlačidlo „OK“ sa Prevádzkovateľ vozidla / Vodič vozidla vráti na stránku so zoznamom svojich
podaní.

Obrázok č. 7– Detail podania
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Nové podanie je možné zaznamenať po kliknutí na tlačidlo „Nový“ nachádzajúce sa na obrazovke
Podania/Reklamácie (Obrázok č. 6 - Obrazovka Podania/Reklamácie). Zobrazí sa formulár pre zadávanie
nového podania/reklamácie (Obrázok č. 8 - Obrazovka Nové Podanie/Reklamácia).

Obrázok č. 8 - Obrazovka Nové Podanie/Reklamácia

Prevádzkovateľ vozidla / Vodič vozidla vyplní nasledujúce údaje:
Číslo zákazníka – systém vyplní pole automaticky automaticky,
Meno zákazníka – systém vyplní pole automaticky,
E-mail – systém vyplní pole automaticky,
Mýtny účet – povinná položka, vyplní Prevádzkovateľ vozidla / Vodič,
EČV – Evidenčné číslo vozidla,
Opis – povinná položka, k tomu, aby bolo podanie/reklamácia úspešne vyriešená, je potrebné,
aby bol opis podrobný a čo najpresnejší,
Kategória – povinná položka – v kategórii si Prevádzkovteľ vozidla / Vodič vozidla vyberie,
o akú kategóriu podania ide,
Typ – zobrazí sa, ak zvolená kategória obsahuje typy, Prevádzkovteľ vozidla / Vodič vozidla
vyberie, o akú typ podania ide.
Podanie je nutné vyplniť v slovenskom alebo anglickom jazyku, inak nebude spracované.
Po zadaní všetkých potrebných údajov môže Prevádzkovateľ vozidla / Vodič vozidla odoslať formulár stlačením
tlačidla „Uložiť“. Kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“ sa Prevádzkovateľ vozidla / Vodič vozidla vráti na zoznam podaní
bez uloženia / odoslania podania.
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6

Aktivácia / Deaktivácia služieb Podrobný výpis a/alebo
Elektronická faktúra – iba pre Režim následného platenia
mýta

Služba Podrobný výpis poskytuje Prevádzkovateľovi vozidla podrobný prehľad mýtnych transakcií. Podrobný
výpis sa viaže ku konkrétnemu fakturačnému obdobiu a je zasielaný Prevádzkovateľovi vozidla mesačne,
v papierovej forme (do 100 strán Podrobného výpisu) alebo na digitálnom nosiči (nad 100 strán Podrobného
výpisu).
Poplatok za službu Podrobný výpis je je účtovaný mesačne vo faktúre od spoločnosti SkyToll, a.s. podľa Platného
sadzobníka poplatkov
Elektronická faktúra je digitálne podpísaná faktúra v elektronickej podobe, ktorá obsahuje všetky údaje
za poskytované služby podľa platnej legislatívy. Je rovnocenným daňovým dokladom. Elektronická faktúra je
posielaná Prevádzkovateľovi vozidla mesačne na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii do Elektronického
mýtneho systému, vo formáte PDF súboru ako skomprimovaná a zašifrovaná príloha (s príponou .zip).
Heslo je pre každú elektronickú faktúru generované samostatne a posielané samostatným e-mailom na e-mailovú
adresu, ktorú Prevádzkovateľ vozidla zadal pri registrácii do Elektronického mýtneho systému. Po aktivácií služby
Elektronická faktúra bude Prevádzkovateľovi vozidla zaslaná faktúra v elektronickej forme za prvé nasledujúce
zúčtovacie obdobie .
Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je zaregistrovaný v Režime následného platenia mýta, si môže prostredníctvom
Zákazníckej zóny aktivovať alebo deaktivovať služby Podrobný výpis a/alebo Elektronická faktúra.
Po prihlásení sa do Zákazníckej zóny sa zobrazí úvodná obrazovka so základnými registračnými údajmi
a záložkami: "Účet", "Adresy", "Podpisujúce osoby" a "Podania/Reklamácie". Najskôr Prevádzkovateľ
vozidla vyberie záložku "Účty" a následne klikne na tlačidlo "Náhľad" pri Mýtnom účte. (Obrázok č. 9:
Informácie o Prevádzkovateľovi vozidla v Režime následného platenia mýta).

Obrázok č. 9- Informácie o Prevádzkovateľovi vozidla v Režime následného platenia mýta
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Po zobrazení obrazovky "Informácia o účte" je potrebné kliknúť na záložku "Služby". Zobrazí sa obrazovka,
na ktorej je možné vidieť, v akom stave (Aktívna / Neaktívna) sú služby Podrobný výpis a Elektronická faktúra.
(Obrázok č. 10: Služby).
V prípade, ak si Prevádzkovateľ vozidla praje jednu zo služieb aktivovať / deaktivovať je potrebné kliknúť
na tlačidlo "Spravovať".

Obrázok č. 10- Služby

Po kliknutí na tlačidlo „Spravovať“ sa otvorí obrazovka „Správa služieb“, na ktorej si podľa potreby môže
Prevádzkovateľ vozidla aktivovať/deaktivovať služby Podrobný výpis alebo Elektronickú faktúru.
Pre aktiváciu/deaktiváciu služby
je potrebné, aby Prevádzkovateľ vozidla klikol na odkaz
„Aktivovať“/„Deaktivovať“, ktorý je v stĺpci Akcia pri danej službe. (Obrázok č. 11: Správa služieb).
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Obrázok č. 11- Správa služieb

Po kliknutí na odkaz „Aktivovať“ / „Deaktivovať“ sa zobrazí okno „Služba“, v ktorom sa Prevádzkovateľovi vozidla
zobrazia bližšie informácie o danej službe. (Obrázok č. 12 – Služba – Aktivovať/Deaktivovať). Je potrebné, aby
aktiváciu / deaktiváciu Služby Prevádzkovateľ vozidla potvrdil v tomto okne kliknutím na tlačidlo „Aktivovať“ /
„Deaktivovať“. Po kliknutí na dané tlačidlo je daná služba aktivovaná / deaktivovaná.
Aktivácia / deaktivácia Služby Podrobný výpis a/alebo Elektronická faktúra je spoplatnená podľa platného
Sadzobníka poplatkov, ktorý je možné si pozrieť na internetovom portáli www.emyto.sk v sekcii „Na stiahnutie“.

Obrázok č. 12 - Služba – Aktivovať / Deaktivovať
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