HGS ETİKETİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Bankamızdan aldığınız HGS etiketiniz ile otoyol ve köprülerde hızlı, kolay ve indirimli olarak geçiş
yapabilirsiniz.
HGS etiketinizi, aracınızın ön camına monte etmeniz gerekmektedir. Gişelerden geçişlerde sorun
yaşamamanız için HGS etiketinizi aşağıda belirtildiği şekilde, aracınızın ön camına yapıştırmanız
önemlidir. Araç marka ve modeline göre daha fazla bilgiyi http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden
öğrenebilirsiniz.
Öncelikle HGS etiketinizi yapıştıracağınız bölgeyi iyi bir şekilde temizleyiniz ardından etiketi düzgün bir
şekilde çıkarıp cama yapıştırınız. Yapıştırıldıktan sonra çıkarılan etiketlerin, güvenlik mekanizmasından
dolayı iptal olacağını unutmayınız.
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Ön camınızda etiketi yapıştıracağınız kısmı içeriden siliniz ve
kurulayımz.Temız gözüken yüzeylerde dahi mce nr toz ve yag tabakası
olabileceğini unutmayın. On cama yapacağınız montajın uygun şekilde
yapılması etiketin içerisindeki elektronik ekipmanların birçok etkiden
korunarak uzun sure sağlıklı olarak çalışması için önem arz etmektedir.

AYNASI ÖN CAMA MONTELİ ARAÇLAR

DUZ ON CAMA SAHİP KAMYON VE OTOBÜSLER

Yüzeyi temizledikten sonra etiketi dikkatlice yapışmayan arka
yüzeyinden 9karınız. Etiketi hiçbir zaman katlamayınız
buruşturmayınız. Bu durum etiketinizin bozulmasına sebebiyet
verecektir. Etiketi yapıştırmak ıpn yapışmayan arka yüzeyinden
söktüğünüzde yapışkan dan kısmına dokunmayınız ve tek seferde
yapıştırımz.Yapıştırdığınız etiketi sökerek yerini değiştirmeye
çalışmayınız, aksı halde, çalınmaya karşı güvenlik mekanizması
dolayısı ile etiket işlevsiz hale gelebilir
5 cm

HGS etiketinizi camı yatayda ortalayacak şekilde aynanın montaj
ayağından 5 cm aşağıda olacak şekilde konumlandırınız

AYNASI TAVANA MONTELİ ARAÇLAR

HGS etiketinizi logoiu kısmı yandaki gibi doğru pozisyonda ve size
bakacak şekilde konumlandırınız. Yapışkan kısmını cama yapıştırın ve iyi
bir temas için ovalayarak etiketin cam yüzeye sağlıklı bir şekilde monte
edilmesini sağlayınız.

HGS etiketinizi camı yatayda ortalayarak en alt kısmından 5 cm-10 cm

daha yukarıda olacak şekilde konumlandırınız; eğer cam silecekleri
camın
alt kısmında konumlu ise HGS etiketinizi sileceklerden 5 cm
HGS etiketinizi on camı yatay eksende ortalayarak en
ust
daha yukarıda olacak şekilde konumlandırmak gerekir
kısmından 5-10 cm daha aşağıda olacak şekilde konumlandınnız.
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ÖNEMLİ NOT: HGS elektronik etiketinde geçişleri karşılayacak yeterli bakiye bulunmaması ve 14 gün
içerisinde etikete kaçak geçiş tutarlarının toplamını karşılayacak kadar tutarın yükleme yapılmaması
durumunda, PTT tarafından etiketiniz kara listeye alınır ve cezalı olarak tebligat yapılır.
HGS etiketinizin geçiş esnasında okunamaması durumunda, plakadan tespit yöntemi ile geçiş tutarınız
etiketiniz üzerinden tahsil edilecektir.

