TARIF

platný při přepravě na linkách MHD Slaný
od 1.1.2014
Základní jízdné a dovozné za jednotlivou jízdu placené HOTOVĚ
nebo z karty Z ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY

Osoba od 15 do 70 let
Osoba od 6 do 15 let
Osoba nad 70 let
Zavazadlo
Pes (přepravován mimo schránku)

7,3,0,5,6,-

Bezplatná přeprava osob v zóně MHD Slaný:
- děti do 6 let,
- držitelé karty sociálních systémů, která slouží jako průkaz ZTP a ZTP/P nebo průkazu
ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa,
- osoba nad 70 let.
Bezplatná přeprava zavazadel v zóně MHD Slaný:
- snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem
nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně,
- zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm,
- zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm,
- zavazadla tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm,
- zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 x 30 x 50 cm,
- pojízdná nákupní taška,
- dětský kočárek,
- vozík pro invalidy - držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Prokázání nároku na zlevněné jízdné u dětí ve věku od 10 do 15 let:
Dítě může být vyzváno k prokázání svého věku - uznávány jsou doklady a průkazy,
obsahující jméno, příjmení, datum narození, podobenku a razítko vydávající organizace
(např. průkaz na ověření věku, žákovský průkaz žluto-modrý, cestovní pas, občanský průkaz pro
děti do 15ti let, ale i čipová karta ŽÁKOVSKÁ).

Předplatní jízdné dobíjené na kartu (neomezený počet jízd, volitelný začátek platnosti)
MĚSÍČNÍ
typ karty
OBČANSKÁ
170,ŽÁKOVSKÁ - děti a žáci do 15 let
80,STUDENTSKÁ - žáci a studenti od 15 let do 26 let
80,DŮCHODCOVSKÁ
80,SENIORSKÁ - na kartu není dobíjeno předplatní jízdné, není nutné ji pravidelně dobíjet,
karta slouží k rychlejšímu bezplatnému odbavení.
Podmínky a ceny jízdného byly schváleny Městským úřadem Slaný.
Provozovatelem linek MHD Slaný je dopravce ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885,
272 80 Kladno, IČ: 27229131. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

