Οδηγίες χρήσης
Μοτοκάρτας
Ολυµπίας Οδού
>> MOTO CARD

Σε ποια οχήµατα µπορώ να χρησιµοποιήσω τη Mοτοκάρτα;
Σε δίκυκλα ή τρίκυκλα (κατηγορία 1).

Σε ποιες λωρίδες µπορώ να
χρησιµοποιήσω τη Μοτοκάρτα;
Σε όλες τις λωρίδες µε εισπράκτορα
και στις λωρίδες αυτόµατης πληρωµής,
και µόνο στους σταθµούς διοδίων της
Ολυµπίας Οδού.

Πώς λειτουργεί η Μοτοκάρτα;

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
CUSTOMER CARE

22960 95555
Email customercare@olympiaoperation.gr

Η Μοτοκάρτα συνδέεται µε συνδροµητικό λογαριασµό, ο οποίος πρέπει να έχει πάντα
επαρκές υπόλοιπο, ώστε να είναι εφικτή η διέλευση από τα διόδια. Σε κάθε χρήση της
κάρτας αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό από το υπόλοιπο του λογαριασµού. Ανανέωση
(αύξηση) του υπολοίπου γίνεται µε την καταβολή µετρητών σε λωρίδα µε εισπράκτορα
ή σε κάποιο από τα σηµεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Tι σηµαίνουν τα µηνύµατα που εµφανίζονται
στον πίνακα ενδείξεων;
ΈΓΚΥΡΟ –ΟΚ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• ΜΗΝ αφήνετε την κάρτα εκτεθειµένη στον
ήλιο ή σε υψηλές θερµοκρασίες
• ΜΗΝ τσακίζετε ή τρυπάτε την κάρτα

Το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι επαρκές
ο σηµατοδότης ανάβει πράσινο και η µπάρα
ανοίγει για να περάσετε.

ΟΡΙΑΚΟ-LOW CREDIT

Το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι επαρκές για
τη συγκεκριµένη διέλευση αλλά θα πρέπει να ανανεώσετε
το λογαριασµό σας το συντοµότερο δυνατό. Η µπάρα
ανοίγει και ο φωτεινός σηµατοδότης είναι πράσινος
αλλά αναβοσβήνει.

ΑΚΥΡΟ-BAD

www.olympiaodos.gr

Το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι ανεπαρκές.
Η µπάρα σε αυτή την περίπτωση δεν θα ανοίξει
και ο φωτεινός σηµατοδότης θα παραµείνει κόκκινος.
Η διέλευση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την
Mοτοκάρτα και θα πρέπει να πληρωθεί µε µετρητά.
Τα όρια ειδοποίησης («οριακό» και «άκυρο») ορίζονται στον τιµοκατάλογο
του αντίστοιχου συνδροµητικού προγράµµατος.

Σας υπενθυµίζουµε ότι η κάρτα αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο της εταιρείας και πρέπει να επιστραφεί σε καλή
κατάσταση ειδάλλως χρεώνεται µε το ποσό όπως αυτό
ορίζεται στον τιµοκατάλογο συνδροµητικού προγράµµατος.
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Που µπορώ να ανανεώσω
το λογαριασµό µου;
Ο συνδροµητικός σας λογαριασµός µπορεί να
ανανεωθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Σε λωρίδα µε εισπράκτορα
• Σε όλα τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ.
(Ελευσίνα-Ισθµός-Κιάτο-Ρίο)
• Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»
στην ALPHA BANK

ΡΙΟ

ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ
∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΚΙΑΤΟ

ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ
∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΚΙΑΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ

ΙΣΘΜΟΣ

ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ
∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΙΣΘΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ
∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ
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