
PREZENTARE GENERALA SISTEM HUGO 
 

IMPORTANT! Inainte sa intrati cu masina inregistrata pe www.hu-go.hu (impreuna cu OBU+PIN primit de la SC TELL 

SECURITY SYSTEMS – prin email) pe teritoriul Ungariei trebuie sa va asigurati ca: 

-  GPS-ul sa fie in stare de functionare 

- cartela de date M2M este activa (roaming, date) 

- sunt suficienti bani in contul personal care sa acopere contravaloarea rutei ce urmeaza a fi parcursa. 

Dupa deschiderea paginii www.hu-go.hu puteti sa schimbati limba: 

 

1. Dupa logare va apare pagina de introducere cu informatii generale. Va rugam, dupa citirea mesajului, sa 

apasati butonul continuati. 

 

 

 

http://www.hu-go.hu/
http://www.hu-go.hu/


 

2. MENIUL PRINCIPAL va arata numarul contului personal, soldul actual si cele mai imporante elemente ale 

sistemului. 

 

 

La optinea ALIMENTAREA CONTULUI PERSONAL aveti  posibilitatea sa incarcati                                   -                              .    

Optiunea VEHICULELE DE PE TOATE CONTURILE PERSONALE  va ajuta la inregistrarea unei masini noi (cu sau fara cod 

OBU+PIN). 

CONT PERSONAL NOU vine in ajutorul dvs. in cazul in care doriti sa creati conturi separate pentru fiecare masina. 

La optiunea CONTURI aveti posibilitatea sa descarcati facturile pe care le primiti periodic in cazul in care incarcati 

contul prin virament bancar. 

CUMPARARE BILETE PENTRU RUTA PROIECTATA – va ajuta sa platiti taxa de autostrada cumparand un bilet direct din 

sistem in cazul masinilor fara cod OBU+PIN, fara GPS sau cu GPS nefunctional.  

La optiunea VEHICULELE CONECTATE LA PREZENTUL CONT PERSONAL aveti posibilitatea sa inregistrati codul OBU la 

o masina deja inregistrata (fara cod OBU+PIN – la optiunea VEHICULELE DE PE TOATE CONTURILE PERSONALE); sa 

radiati codul OBU in caz de problema sau in cazul in care sunteti scutiti de taxa (ex. transporturi umanitare). 

EDITARE CONT PERSONAL – puteti sa setati sumă limită de notificare asupra soldului inainte ca acesta sa fie complet 

consumat, adresa de facturare etc. 

La TAXE CUMPARATE aveti posibilitatea sa descarcati biletele cumparate online. 

 


