
   

1. Za jednosmerné obyčajné cestovné sa prepravujú:

- cestujúci bez nároku na akúkoľvek zľavu

v km EUR EUR 2. Za jednosmerné zľavnené cestovné sa prepravujú:

0 - 10 2,00 1,50 - cestujúci do 26. roku veku

11 - 20 2,50 2,00 (po  preukázaní veku dokladom totožnosti s fotografiou)

21 - 30 3,50 3,00 - ťažko  zdravotne  postihnuté  osoby,  ktoré  sú  držiteľmi

31 - 40 4,00 3,50 preukazov  ŤZP  a  ŤZP-S,

41 - 50 4,50 4,00 - občania po dovŕšení 70. roku veku  (po preukázaní sa

51 - 60 5,50 5,00 dokladom totožnosti s fotografiou)

61 - 70 6,00 5,50 - pes a iné zviera (zabezpečené proti útoku na ostatných cestujúcich

71 - 80 6,50 6,00 a znečisteniu interiéru vozidla)

81 - 90 7,00 6,50

91 - 100 8,00 7,50 3. Bezplatne sa prepravujú :

101 - 110 8,50 8,00 - zamestnanci SAD a ich rodinní príslušníci, dôchodcovia SAD

111 - 120 9,00 8,50 (po  preukázaní sa príslušným preukazom SAD  a po vydaní

121 - 130 9,50 9,00 evidenčného lístka)

131 - 140 10,00 9,50

141 - 150 11,00 10,50 4. DOVOZNÉ ZA BATOŽINU A DETSKÝ KOČÍK

151 - 160 11,50 11,00 Tarifná vzdialenosť /km/ Za kus /EUR/

161 - 170 12,50 12,00 0 - 190 1,50

171 - 180 13,00 12,50

181 - 190 13,50 13,00

Bezplatne sa prepravujú:

- jedna príručná batožina, ktorej rozmer nepresiahne 120 cm

- jedna cestovná batožina, ktorej rozmer nepresiahne 170 cm

(rozmer batožiny je súčet rozmerov výška + šírka + hĺbka)

- hmotnosť  batožín  súčasne  nesmie  presahovať  25  kg

- bezplatná preprava samotnej batožiny bez cestujúceho

s platným cestovným lístkom nie je povolená

- vodiaci pes, invalidný vozík držiteľa ŤZP, ŤZP-S a detský kočík pre dieťa

s platným cestovným lístkom

Pri  platbe  cestovného a dovozného dopravnou  kartou

akceptovanou spoločnosťou je zľava 2%.

Cestujúci,  nárokujúci si zľavnené cestovné,  je povinný preukázať

sa bez vyzvania dokladom, ktorý preukazuje nárok na zľavu.

Ing. Anton Mazán

generálny riaditeľ v.r.
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