
Παράδειγμα διαδρομής στη ζώνη 
Ελαιώνα (Ξυλόκαστρο-Αίγιο)

Διαδρομή Ακράτα- Αίγιο (27,19 χλμ.)

Δείτε πως δουλεύει
το Hybrid μέσω του 
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και 

ενδεικτικές διαδρομές
και χρεώσεις

Για τους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν πομποδέκτη, προβλέπεται:

Τώρα 20% έκπτωση από την πρώτη διέλευση!

Είμαι μοτοσυκλετιστής.
Τι πρέπει να κάνω; 

 Απόκτησε την Moto Card σου ακολουθώντας
 τα ίδια βήματα απόκτησης ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. 

 Για λόγους ασφαλείας, οι μοτοσυκλέτες
 περνούν μόνο από λωρίδες με υπάλληλο
 ή αυτόματο μηχάνημα πληρωμής.
 
 Πληρώνεις, απλά και γρήγορα,
 χωρίς αναζήτηση χρημάτων,
 απολαμβάνοντας σημαντικές εκπτώσεις!  

με το Hybrid θα πληρώνεις 1,50€
(γιατί στην έξοδο θα σου επιστραφούν 1,70€,
για τα χιλιόμετρα που δεν διένυσες, δηλαδή
έκπτωση 53%)

σήμερα πληρώνεις 3,20€ για ολόκληρη τη ζώνη
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΕΙΣ

Tips για οδηγούς 

Ο πομποδέκτης πρέπει να είναι μόνιμα 
τοποθετημένος στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου
για να διαβάζεται από τις ηλεκτρονικές πύλες
του Hybrid. 
 
Περνάς από την 
ηλεκτρονική πύλη
με κανονική ταχύτητα,
χωρίς στάση.
Ο πομποδέκτης 
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS θα 
διαβαστεί αυτόματα και 
θα κάνει το χαρακτηριστικό «μπιπ».

Το σύστημα θα υπολογίσει την επιστροφή
και θα την πιστώσει στο λογαριασμό σου.

Το σύστημα διοδίων HYBRID 
παρέχεται αυτόματα με
την απόκτηση πομποδέκτη
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. 

Αν είσαι ήδη συνδρομητής,
δεν χρειάζεται να κάνεις καμία 
ενέργεια. Όλες οι αλλαγές θα 
γίνουν αυτόματα. 

Παράλληλα στα Ι.Χ.
προσφέρεται και το εκπτωτικό 
πρόγραμμα VALUE. 

Έτσι θα απολαμβάνεις και το 
σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης, 
αλλά και τις κλιμακωτές 
εκπτώσεις ανάλογα με τη
χρήση του αυτοκινητόδρομου. 

Με το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS πληρώνεις την 
πραγματική αξία της απόστασης που 
ταξίδεψες, αφού το νέο και καινοτόμο 
τεχνολογικό σύστημα Hybrid στις 
εισόδους και τις εξόδους του 
αυτοκινητόδρομου υπολογίζει τα 
χιλιόμετρα που έχεις διανύσει και σου 
επιστρέφει αυτόματα τη διαφορά. 
Το σύστημα διοδίων Hybrid αφορά 
οχήματα όλων των κατηγοριών πλην 
των δίκυκλων.

Το 1ο σύστημα
χιλιομετρικής χρέωσης

στην Ελλάδα 
Έως 76% 

χαμηλότερη χρέωση
Νέας γενιάς σύστημα 

χιλιομετρικής χρέωσης 

Παράλληλη λειτουργία 
με το υφιστάμενο 
«ζωνικό» σύστημα 

Σημαντικά μικρότερος
χρόνος διέλευσης Διατήρηση τoυ προγράμματος 

Value 
Online

διαχείριση λογαριασμού 

Δικαιότερες
χρεώσεις αποκλειστικά

με το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS

Δυνατότητα φόρτισης
του πομποδέκτη μέσω 

χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας 

26 ηλεκτρονικές πύλες 
επιστροφής χρημάτων 

Εξασφάλιση γρήγορων και 
άνετων διελεύσεων σε όλους 
τους αυτοκινητόδρομους της 
χώρας (διαλειτουργικότητα).

Η Ολυμπία Οδός φέρνει,
για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, χρεώσεις ανάλογα 
με τα χιλιόμετρα που 
πραγματικά διανύεις.

Απόκτησε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS
με 3 τρόπους: 

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΜΟΝΟ

TAYTOTHTA

Ελευσίνα
Ισθμός

Κιάτο
Ρίο

Με φυσική παρουσία
στα 4 Σημεία Εξυπηρέτησης 
Πελατών: 
Ελευσίνα και Κιάτο
(στην κατεύθυνση προς Πάτρα)
Ισθμός και Ρίο
(στην κατεύθυνση προς Αθήνα)

Μέσω τηλεφώνου καλώντας στο 22960 95555

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
www.olympiaodos.gr/operation/O-pass

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
(δίπλωμα)  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΚΟ
ή άλλο έγγραφο
στο οποίο φαίνεται
η διεύθυνση κατοικίας. 
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Θες να πληρώνεις μόνο για τα 
χιλιόμετρα που οδηγείς; 

Με το νέο σύστημα διοδίων HYBRID
της Ολυμπίας Οδού μπορείς! 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
έως και 76% χαμηλότερη χρέωση

με το νέο σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης 
Hybrid μέσω του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. 

 ...και πληρώνεις μόνο όσο πας!www.olympiaodos.gr 


