FEE NOTIFICATION LETTER
on Card and Service Fees
April 15th, 2022

SCRISOARE DE NOTIFICARE
privind taxele pentru Card și Servicii
15 aprilie 2022

Pursuant to the authorization given under the
EuroShell Fuel Card General Terms & Conditions
for Users having their seat in Romania and
Moldavia of Shell Hungary zRt., the below Card
and Service Fees shall be charged by Shell Hungary
under the Agreement with effect from April 15,
2022.

În conformitate cu autorizarea dată conform
Termenilor și Condițiilor Generale ale Cardului de
Combustibil EuroShell, apartinând Shell Hungary
zRt. și aplicabile pentru utilizatorii care au sediul în
România și Moldova, taxele pentru Card și Servicii
de mai jos vor fi încasate de către Shell Hungary în
conformitate cu Contractul, începând cu 15 aprilie
2022.

From the above date, the new fees are valid and
effective, and thus binding on the User, unless
otherwise expressly agreed between Shell and the
User.

Începând cu data de mai sus, noile taxe sunt
valabile și produc efecte și, prin urmare, sunt
obligatorii pentru Utilizator, cu excepția cazului în
care este agreat în mod expres altfel între Shell și
Utilizator.

1.

Admin fees / Taxe de administrare

Product
Produs
Account Registration Fee
Inregistrare Cont Client
Shell Card issue fee
Emitere de card

Fee
Taxa
3,500
HUF
1,750
HUF

Basis of the Fee
Regulă de aplicare

Freqvency
Frecvență

per active account
pentru fiecare cont activ

one off
o singură dată

one off
o singură dată
invoice cycle
5,250
Paper Invoicing fee
per active account
la fiecare
HUF
Facturare pe hârtie
pentru fiecare cont activ
facturare
invoice cycle
e-invoicing fee
0.00 €
per active account
la fiecare
Facturare electronică
pentru fiecare cont activ
facturare
invoice cycle
3,500
VAT & ED Admin fee
per active account
la fiecare
HUF
Administrare TVA și accize
pentru fiecare cont activ
facturare
*Admin fees shall be charged by Shell to User in HUF not later than the end of the given calendar quarter. The
date of performance shall be the issue date of the invoice. /Taxele de Administrare vor fi percepute de către
Shell Utilizatorului în EUR nu mai târziu de sfârșitul trimestrului calendaristic respectiv. Data executării va fi data
emiterii facturii.
2.

per card issued
pentru fiecare card nou

Fuel transaction fees / Taxe tranzacții combustibil
Fee
Taxa

Basis of the Fee
Regulă de aplicare

Diesel Fueling Fee- Shell Network
Alimentare Motorină - în rețeaua Shell

1.4%

total net tranzaction amount
total valoare tranzactii nete

Diesel Fueling Fee - Spain Shell License
Market Network
Diesel Fueling Fee - All other Shell License
Market Network (Norway, Finland, Sweden,

1.4%

total net tranzaction amount
total valoare tranzactii nete

1.4%

total net tranzaction amount
total valoare tranzactii nete

Product
Produs

Freqvency
Frecvență
invoice cycle
la fiecare
facturare
invoice cycle
la fiecare
facturare
invoice cycle
la fiecare
facturare

Denmark, Greece, Kosovo, Croatia, Serbia,
N. Macedonia, Portugal)
Diesel Fueling Fee: G&V Belgium Network
Alimentare Motorină - în rețeaua G&V
Belgia
Diesel Fueling Fee: Q8 Italy Network
Alimentare Motorină - în rețeaua Q8 Italia

invoice cycle
la fiecare
facturare
invoice cycle
total net tranzaction amount
2%
la fiecare
total valoare tranzactii nete
facturare
Diesel Fueling Fee: Ro TPN Network
invoice cycle
total net tranzaction amount
Alimentare Motorină - în rețelele din
1.4%
la fiecare
total valoare tranzactii nete
Romania
facturare
Diesel Fueling Fee- TPN Network
invoice cycle
total net tranzaction amount
Alimentare Motorină - pe rețelele de terți
2%
la fiecare
total valoare tranzactii nete
facturare
*The Fuel Transaction fee is payable in EUR and is charged with the same date as the date of the transaction.Taxa
pentru Tranzacția cu Combustibil se plătește în EUR și se percepe la aceeași dată cu data tranzacției.
3.

1.4%

total net tranzaction amount
total valoare tranzactii nete

Other fees / Alte taxe

Țara / Country

Germania (discount)
Austria (discount)
Franța
Spania
Portugalia
Belgia
Ungaria
Cehia
Slovacia
Slovenia
Bulgaria
Italia
Polonia
Elveția
Alte țări
Other countries
Comision lunar per OBU
Monthly OBU rental fee

T4E și Telepass

0%
0%
2.9%
2.9%
2.9%
0%
0%
1.5%
1.5%
1.5%
2%
3.9%
2.9%
2.9%
2.9%

Toate aparatele Axxes
(taxă Shell, fara taxă
Axxes)
0%
0%
2.9%
2.9%
2.9%
0%
0%
1.5%
1.5%
1.5%
2%
3.9%
2.9%
2.9%
2.9%

Toate celelalte aparate
(fără tehnologie EETS)
1%
1%
n/a
n/a
n/a
2.6%
2.2%
2.9%
2.9%
2%
n/a
5.4%
n/a
n/a
2.9%

2,5 EUR

Condițiile existente cu
Condițiile existente cu
furnizorul existent /
furnizorul existent /
Existing terms
Existing terms
E-vignette
1,5%
2%
2%
NOTĂ: Pentru tările: Franța, Spania, Portugalia, Belgia, Italia, unii furnizori de aparate percep un comision
suplimentar cuprinse între 0,6% și 1,3% pentru aparatele lor.
NOTE: For countries: France, Spain, Portugal, Belgium, Italy, some OBU suppliers charge an additional fee of
between 0.5% and 1.3% for their devices.

Tunnel & Rola services
2.9%
Tunele și ROLA
Ferry & Travis services
3.9%
Feribot si Travis
Any other Third-party services
2.5%
Orice alte Servicii terțe părți
*The service fee is payable in EUR and is charged with the same date as the date of the transaction. The basis of
the service fee is the total net transaction amount. / Taxa de serviciu se plătește în Euro și se percepe la aceeași
dată cu data tranzacției. Taxa de serviciu se bazează pe valoarea netă totală a tranzacției.

