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AmberGO - nowoczesny sprawdzony system usprawniający przejazd przez 

bramki autostradowe.  

 

Bramki na AmberOne Autostradzie A1 zapewniają szczelność systemu poboru opłat i 

zmieniają jedynie swój charakter na automatyczny w miarę wzrostu ilości 

użytkowników płatności w systemie AmberGO.  

 

Ponadto bramki mieszane tj. takie które obsługują także płatności tradycyjne, 

umożliwiają użytkownikom Autostrady A1, którzy nie znają lub nie chcą rejestrować się  

w  nowoczesnych systemach automatycznych płatności, dokonywanie opłat za 

przejazd korzystając z tradycyjnych form płatności. Bez konieczności zmiany trasy w 

poszukiwaniu punktów sprzedaży biletów. W naszej opinii jest to rozwiązanie 

przyjazne użytkownikom. Niezmiennie z uwagi na fakt, że przejazd przez bramki z 

wykorzystaniem systemu AmberGO jest 3-krotnie szybszy niż z wykorzystaniem 

tradycyjnych form płatności, zachęcamy kierowców do korzystania z systemu 

AmberGO. Takie rozwiązania to przyszłość i sposób na rozładowanie zatorów na 

bramkach.  

 

Pod koniec listopada już 32% transakcji na AmberOne Autostradzie A1 odbywało się 

z wykorzystaniem systemu automatycznych płatności AmberGO. A w systemie 

zarejestrowanych jest ponad 815 350 pojazdów. Prowadzone analizy ruchu jasno 

wskazują, że transakcje w systemie AmberGO są 3-krotnie szybsze niż płatności 

tradycyjne. A sam system przy rosnącym zainteresowaniu użytkowników ma szansę 

rozładować zatory na bramkach autostradowych także w okresach wzmożonego 

ruchu. Wszystko zależy od ilości aktywnych użytkowników.  

 

Przypominamy, że rejestracja w systemie AmberGO jest niezwykle intuicyjna. 

Wymaga podania jednie kilku informacji, takich jak: podstawowe dane użytkownika, 

numer rejestracyjny pojazdu oraz dane karty płatniczej lub w przypadku korzystania z 

usługi przez aplikacje bankowe wskazania rachunku, z którego mają być pobierane 

płatności. Po rejestracji w systemie użytkownik nie musi mieć włączonej aplikacji, co 

więcej nie musi mieć ze sobą telefonu.  

 

Aktualnie do systemu można dołączyć pobierając naszą aplikację AmberOne, 

korzystając z innych aplikacji płatniczych jak Autopay, iKO czy Skycash lub wybierając 

aplikacje bankowe Banku Millennium, EnveloBank, PeoPay, Alior Mobile, Moje ING , 

https://play.google.com/store/apps/details?id=wit.android.bcpBankingApp.millenniumPL
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.envelobank.aplikacja
https://play.google.com/store/apps/details?id=softax.pekao.powerpay&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aliorbank.aib
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ing.mojeing


                                                                                                                                                                             Strona / Page 2 

Santander Bank, SGB Mobile, czy włączając do systemu karty flotowe LOTOS i 

ORLEN. 

 

Stale pracujemy nad rozbudową systemu AmberGO dlatego GTC przedstawiła 

Krajowej Administracji Skarbowej propozycję  rozwiązania 

umożliwiającego  użytkownikom  e-toll przejazd AmberOne Autostradą A1 z 

wykorzystaniem systemu  AmberGO.  

 

AmberGO i jedziesz to takie proste! 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bzwbk.bzwbk24
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sgb.mobile

