
Wymagania stawiane logistyce, transportowi handlowemu oraz 
liniom autobusowym w Europie cały czas rosną. Kiedy, gdzie 
oraz jak ustanowiono jakiego rodzaju strefy środowiskowe w 
Europie?, w jakich miastach i jakich zasad należy przestrzegać 
przy wjeździe?

Nawet jeżeli istnieje odpowiednia naklejka ekologiczna, kie-
rowca nie może mieć pewności, że może wjechać do strefy 
ekologicznej, ponieważ zaostrzenie przepisów dotyczących 
wjazdu i tranzytu w coraz większej liczbie krajów praktycznie 
uniemożliwia bezpieczne planowanie trasy, w związku z wa-
runkami pogodowymi.

W konsekwencji oznacza to prawie całkowicie nieobliczalne 
ryzyko, czy i kiedy cele podróży zostaną osiągnięte. 

Dla firm transportowych oraz pojazdów kurierskich niepla-
nowane opóźnienie lub nawet zamknięcie strefy ekologic-
znej na kilka dni stanowi ogromne ryzyko, ponieważ nie tyl-
ko nakładane są czasami bardzo wysokie grzywny, ale także 
kary umowne przez ich klientów. Ponadto żmudnie nawiązane 
relacje z klientami mogą zostać zniszczone za jednym zama-
chem. Dla uniknięcia powyższych problemów opracowaliśmy 
dla Państwa rozwiązanie jako aplikację Fleet-App w trzech 
następujących wersjach.

Mapy grupy krajów A: Niemcy, Francja, Dania, Belgia, Austria, Hiszpania.
Mapy grupy krajów B: Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Irlandia*, Polska*, Szwecja, Słowacja*, Słowenia*, Republika Czeska, Estonia*, Finlandia, Łotwa*, Litwa* i Luksemburg*. 
Mapy grupy krajów C: Grecja, Portugalia, Bułgaria*, Rumunia*, Węgry, Malta*, Chorwacja*, Cypr*, Norwegia, Liechtenstein*, Szwajcaria, Włochy (dostępne od 01.11.2020): 

*Kraje bez stref ochrony środowiska

PROFESSIONAL

Zawsze najnowszy stan danych 

Wszystkie zasady oraz wyjątki dla 
każdej strefy wg typu pojazdu

Wyświetlanie zakazów jazdy w  
czasie rzeczywistym 

Prognozy, ostrzeżenia i przyszłe 
zakazy prowadzenia pojazdów

—

Mapy stref ochrony środowiska 
w wysokiej rozdzielczości i z  
możliwością powiększenia

Mapy grup krajów A, B
Wyszukiwanie adresów i 
śledzenie GPS

Zakup i zarządzanie wszystkimi  
naklejkami i rejestracjami w UE

Poziomy zanieczyszczenia 
powietrza w Europie

—

 Do 10 kont kierowców

€ 29,90 / miesiąc

ENTERPRISE

Zawsze najnowszy stan danych

Wszystkie zasady oraz wyjątki dla
każdej strefy wg typu pojazdu

Wyświetlanie zakazów jazdy w 
czasie rzeczywistym

Prognozy, ostrzeżenia i przyszłe 
zakazy prowadzenia pojazdów

Ekspresowe wiadomości o zakazach  
prowadzenia pojazdów

Mapy stref ochrony środowiska w 
wysokiej rozdzielczości i z   
możliwością powiększenia

Mapy grup krajów A, B, C*

Wyszukiwanie adresów i śledzenie 
 GPS

Zakup i zarządzanie wszystkimi  
naklejkami i rejestracjami w UE

Poziomy zanieczyszczenia 
powietrza w Europie

Konto dysponenta

 Do 250 kont kierowców

€ 349,90 / miesiąc

PREMIUM

 Zawsze najnowszy stan danych

 Wszystkie zasady oraz wyjątki dla
każdej strefy wg typu pojazdu

 Wyświetlanie zakazów jazdy w 
czasie rzeczywistym

 Prognozy, ostrzeżenia i przyszłe zakazy 
prowadzenia pojazdów

 Ekspresowe wiadomości o zakazach 
prowadzenia pojazdów

 Mapy stref ochrony środowiska w   
wysokiej rozdzielczości i z możliwością 

 powiększenia

 Mapy grup krajów A, B*

 Wyszukiwanie adresów i śledzenie GPS

 Zakup i zarządzanie wszystkimi 
naklejkami i rejestracjami w UE

 Poziomy zanieczyszczenia powietrza w 
 Europie

 Konto dysponenta

 Do 50 kont kierowców

€ 99,90 / miesiąc

* Możliwość dodatkowego zakupu map C za 150 €/miesiąc

*Mapy przyszłości krajów spoza UE w Europie włącznie

Jedź bezpiecznie i punktualnie pomimo tymczasowych stref ekologicznych 
oraz zakazów jazdy z silnikiem diesla w Europie!

Aplikacja Fleet-App dla stref ekologicznych



Nowa aplikacja Fleet App Green-Zones  dla firm spedycyjnych 
i autobusowych, pomaga ciężarówkom i autobusom na dro-
gach europejskich w identyfikacji coraz większej liczby stref 
zakazu ruchu i prowadzenia pojazdów oraz wynikających z 
tego zagrożeń dla firmy.

Fleet-App wymienia krajowe i lokalne przepisy dla każdej 
strefy ekologicznej w Europie, które są istotne dla typu po-
jazdu oraz euroklasy pojazdu. Wynikiem tego jest status „run-
ning-in“ w czasie rzeczywistym dla wybranego pojazdu z floty. 
Wynik jest wyświetlany jako kolorowy punkt/strefa: Czy wjazd 
jest dozwolony, zabroniony lub czy w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Kim Green Zones ?
Jako europejski portal informacyjny o zakazie prowadzenia 
pojazdów i ograniczeniach wjazdu do Europy, Green Zones 
dostarcza flotom pojazdów wszystkich istotnych informacji 
na temat stref ochrony środowiska i zakazów prowadzenia 
pojazdów z silnikiem diesla na drogach europejskich w apli-
kacji Fleet App. Ponadto Green-Zones oferuje zakup różnych 
plakietek ekologicznych ze wszystkich krajów UE w aplikacji 
Fleet App.

European Data Service GmbH 
Helmholtzstrasse 2-9
D-10587 Berlin
Telefon: +49 (0)30 233 267 180 
bernhard.skiba@green-zones.eu 
www.green-zones.eu
www.fleet-app.eu

Aplikacja Green-Zones Fleet App ala 
systemu Android i iOSna smartfonie oraztablecie, dostępnaw 9 językach, do750 pojazdów z maksymalnie 250instalacjami

Zarządzanie flotą Zakazy wjazu Zarządzanie plakietkami

Aplikacja Fleet-App dla stref ekologicznych

Zarządzanie flotą w przypadku zakazu dla diesli oraz 
ekologicznych
Zakazy prowadzenia pojazdów w czasie rzeczywistym i 
w przyszłości

Komunikaty dla wszystkich kierowców
Mapy z możliwością powiększania wszystkich stref 
ekologicznych w Europie 

Strefy ekologiczne oraz mapy
 Prezentacja wszystkich ekologicznych i spalinowych  
stref zakazów prowadzenia pojazdów w krajach UE w  
trzech różnych grupach krajów
Interaktywne, wysokiej rozdzielczości i powiększalne  
mapy KML stref ekologicznych na poziomie węzła drogo 

 wego
Szczegółowe przedstawienie granic i obszarów każdej  
stałej oraz tymczasowej strefy ekologicznej
Wyszukiwanie miejsc docelowych i adresów w strefie  
ekologicznej oraz na otaczających mapach
Opis geograficzny zarysu strefy ekologicznej

Informacje oraz zasady
Prezentacja różnych typów stref ekologicznych: tymczaso 
wych, uzależnionych od pogody, stałych
Wykaz dozwolonych plakietek ekologicznych w podziale na 
kraje i miasta
Wykaz dozwolonych lub zabronionych klas EURO i typów  
pojazdów według stref ekologicznych
Wykaz przepisów dotyczących tymczasowych i stałych zakazów 
prowadzenia pojazdów w podziale na miasta i obszary
Wyświetlanie grzywien / kar według typu pojazdu oraz kraju
Odstępstwa dla każdej strefy ekologicznej dla każdego typu 

 pojazdu

Komunikaty i ogłoszenia o statusach
Wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu wejścia dla  
wszystkich krajów i stref ekologicznych na kolorowej mapie 

 Europy
Dopuszczalne wjazdy, etapy wczesnego ostrzegania i aktu 
alne zakazy prowadzenia pojazdu z floty pojazdów
Wyświetlanie zakazów jazdy związanych z pogodą dla  
każdego pojazdu na dziś i jutro
Odbiór komunikatów „push“ o zakazie prowadzenia pojaz 
dów i ograniczeniach wjazdu z powodu na złe wartości po 

 wietrza
Wyświetlanie poziomów zanieczyszczeń w Europie w po 
szczególnych strefach ochrony środowiska dla pyłów za 
wieszonych, tlenków azotu / dwutlenku azotu, ozonu

Ustawienia / specyfikacje oraz zakup plakietek
Konto dysponenta z maksymalnie 250 pojazdami
250 kont kierowców (subkonta) z maksymalnie trzema  
różnymi pojazdami
Zarządzanie i tworzenie do 250 pojazdów dowolnego typu
Zarządzanie pojazdami zgodnie z maksymalnie 20 - oma  

 specyfikacjami
Przegląd brakujących plakietek/winiet w podziale na kraje
Zakup plakietek środowiskowych i/lub rejestracji w danym  
kraju, ważnych dla wszystkich stref ekologicznych danego 


