
Časové jízdné – přestupní

1.   časový limit pro přestup u jízdenky je 40 minut od nástupu do 1. spoje

2.   časový limit pro přestup u jízdenky je 90 minut od nástupu do 1. spoje

Druh 40 min. 90 min.

Občanské jízdné 10 Kč 15 Kč

Děti od 6-ti do 15-ti let 5 Kč 10 Kč

Hromadné školní jízdné (4 hod.do 30 dětí do 15-ti let + 2 doprovod)

Zavazadlo od rozměru 20x30x50cm, max.25kg

Pes

Kočárek bez dítěte

Souprava lyžařského vybavení

Roční občanské (kalendářní rok) 1 200 Kč

Měsíční občanská (30 dnů) 260 Kč

Čtvrtletní občanská (90 dnů) 580 Kč

Roční žákovská, studentská (kalendářní rok) 800 Kč

Měsíční žákovská, studentská (30 dnů) 130 Kč

Čtvrtletní žákovská, studentská (90 dnů) 290 Kč

Roční důchodce (kalendářní rok) 800 Kč

Měsíční jízdenka pro důchodce (30 dnů) 130 Kč

Čtvrtletní pro důchodce (90 dnů) 290 Kč

Rodiče na mateřské, rodičovské dovolené (30 dnů) 50 Kč

Bezplatná přeprava:

 - Dítě do 6-ti let věku v doprovodu osoby starší 10 let

 - Držitelé průkazu PTP, ZTP, ZTP-P včetně invalidních vozíků a osob nebo psů, kteří jsou 

   průvodci držitele průkazu ZTP-P

 - Účastníci odboje dle zákona 255/46 Sb

 - Kočárem s dítětem

 - Důchodci nad 70 let (bezplatná přeprava uznána pouze při předložení čipové karty vydané dopravcem)

Poznámka

 - Rodiče na mateřské, rodičovské dovolené při přepravě s dítětem 

    (bezplatná přeprava uznána pouze při předložení potvrzení o přiznání rodičovského příspěvku, kartu vydá dopravce)

 - Výdej čipových karet dopravcem –  cena 100,- Kč  (včetně DPH)

 - V BUSu je možné pouze prodlužování měsíčních a čtvrtletních časových kupónů.

Cestující je povinen se po celou dobu jízdy až do opuštění dopravního prostředku prokázat platnou jízdenkou.

V případě použití čipové karty s časovým kupónem, je cestující  povinen mít u sebe platný doklad (potvrzení) o

dobití časového kupónu.
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