Příloha č.1 Dodatku č.23

CENÍK MAD KOLÍN
platný od 1.9.2018

jednotlivé jízdné
Druh jízdného
Občanské jízdné
Zlevněné jízdné 65-70 let
Zlevněné 50 % jízdné-děti 6-15 let
Zlevněné 50 % jízdné-žáci/studenti
denního studia 15-26 let
Zavazadlo, pes

přestupní jízdné
časový limit uplatnění 40 min.
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Bezplatně se přepravují:
- děti do 6 let
-

senioři nad 70 let po předložení OP nebo průkazu senior nad 70/75 let
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa, PTP-VTNP, Jánského zlaté plakety,
Konfederace polit. vězňů, Čs. Svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu
dětský kočárek s dítětem; pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení o přepravě zavazadel
nákupní tašky na kolečkách
vozíky pro invalidy a chodítka držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P

Přestupní jízdné:
- je vydáno na požadavek cestujícího na přestupní jízdenku
- po výstupu z autobusu je použita jako jízdní doklad, kterým se cestující prokáže při nástupu do dalšího autobusu
- časový limit pro uplatnění přestupní jízdenky je 40 min, platnost časového přestupu je vyznačena na jízdence

Studentské jízdné:
- pouze pro žáky a studující ZŠ, SŠ, VŠ - od 15 do 26 let věku
- nárok na studentské jízdné dokládá cestující předložením potvrzeného průkazu studenta na daný školní rok
- nárok na studentské jízdné je možno prokázat také kartou " ISIC" a středoškolským typem karty "EYCA Student"
- v období od 1.9. do 31.8. školního roku, dále vždy po prodloužení platnosti karty

Zavazadla:
dovozné za zavazadla cestující zaplatí v případě, že přesahuje rozměry:
- větší než 20 x 30 x 50 cm
- tyčovitého tvaru do délky 150 cm a průměru 10 cm
- tvar desky přesahující 80 x 100 x 5 cm
- zvířata ve schráně s nepropustným dnem nad 20 x 30 x 50 cm
Pes na vodítku je přepravován vždy dle platného ceníku.
Jízdní kola jsou vyloučena z přepravy.
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