CENÍK JÍZDNÉHO IDSOK V ZÓNĚ 61

HRANICE
Jednotlivé jízdné a časové platnosti
typ jízdenky

občanské / zlevněné

časová platnost
v pracovní / ostatní dny

zóna 61

8 / 4 Kč

40 / 60 minut

Za zlevněné jednotlivé jízdné se v zóně 61 – Hranice
přepravují:
– děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který
předchází dni 15. narozenin) – od 10 let po předložení
průkazu IDSOK, cestovního pasu, občanského nebo
žákovského průkazu.

Placení dovozného za zavazadla ve výši zlevněného
jízdného pro jednotlivou jízdu v zóně 61 – Hranice
podléhá přeprava dětského kočárku bez dítěte, zavazadla nad rozměry 30 × 40 × 60 cm, zavazadla tvaru
válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru
desky přesahující rozměry 80 × 100 × 5 cm, zavazadla
s hmotností nad 25 kg, psa bez schrány a drobných
zvířat ve schráně, jejíž rozměry jsou větší než 30 ×
40 × 60 cm.

Časové jízdné
7denní

měsíční

čtvrtletní občanské

typ jízdenky

občanské/zlevněné/senior 65+

občanské/zlevněné/senior 65+

občanské/zlevněné/senior 65+

zóna 61

63 / 31 / 47 Kč

200 / 100 / 150 Kč

500 / 250 / 375 Kč

Za zlevněné jízdné se v zóně 61 – Hranice přepravují: Bezplatně se v zóně 61 – Hranice přepravují:
a) D
 ěti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne,
děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
který předchází dni 15. narozenin) - po předložení
držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce
průkazu IDSOK, cestovního pasu, občanského
nebo vodícího psa nevidomého
nebo žákovského průkazu.
b) Žáci a studenti, mimo studenty trvale výdělečně
činné, ve věku 15–26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) – po předložení průkazu
IDSOK nebo žákovského průkazu. Žáci a studenti
jsou povinni na jízdenku vypsat číslo svého průkazu. Jízdenky jsou nepřenosné.
Občané starší 65 let mají po předložení průkazu
IDSOK nárok na jízdné senior 65+, kdy jsou povinni
na jízdenku vypsat číslo svého průkazu IDSOK.
Jízdenky jsou nepřenosné.

kontrolní pracovník Koordinátora IDSOK
Jednotlivé i časové jízdné umožňuje přestup mezi
dopravními prostředky IDSOK po dobu platnosti
příslušné jízdenky.
Tento ceník platí pro případy, kdy se přeprava cestujících uskutečňuje v systému IDSOK v přepravních
cyklech, které začínají, probíhají a končí pouze v zóně
61 – Hranice.

Občané starší 70 let mají po předložení průkazu
IDSOK nárok na roční Senior Pas v ceně 300 Kč. Úplné znění tarifu IDSOK je zveřejněno na prodejních
místech dopravců a na www.kidsok.cz
Jízdenky jsou nepřenosné.
Platnost od 1. 3. 2012

