Ceník jízdného
VATRA Bohemia, spol. s r.o.

Jednoduchá jízdenka

Zvýhodněné předplatné časové
jízdné

Zvláštní jízdné
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Plné
jízdné
(100%)

4,6,8,10,14,16,18,22,27,30,34,36,40,45,49,54,60,66,72,-

Jízdné pro
druhé a další
dítě do 6-ti let,
jízdné pro
cestující od
Jízdné pro
6-ti do 18-ti let,
rodiče k
jízdné pro žáky
návštěvě dětí v
a studenty od
ústavech,
18-ti do 26-ti
dovozné za psa
let, jízdné pro
(sleva 50 %)
cestující starší
65-ti let,
jízdné pro ZTP,
ZTP-P
(sleva 75 %)

2,3,4,5,7,8,9,11,13,15,17,18,20,22,24,27,30,33,36,-

Jízdné na Plzeňskou kartu: osoby
do věku 65-ti let, pokud pobírají
starobní důchod nebo invalidní
důchod pro invaliditu III. stupně,
Zvýhodněné
osoby pobírající peněžitou
předplatné jízdné
pomoc v mateřství nebo
na 10 jízd za
rodičovský příspěvek, osoby
cenu 9-ti
kterým bylo vydáno osvědčení
(neomezená
válečného veterána,držitelé zlaté doba platnosti)
Janského plakety
(sleva 10 %)
( sleva 50 %)
příslušný slevový profil musí být
nahrán na Plzeňské kartě

1,1,2,2,3,4,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,-

36,54,72,90,126,144,162,198,243,270,306,324,360,405,441,486,540,594,648,-

2,3,4,5,7,8,9,11,13,15,17,18,20,22,24,27,30,33,36,-

Zvýhodněné
předplatné
týdenní jízdné
pro cestující od
6-ti do 18-ti let,
jízdné pro žáky a
studenty od
18-ti do 26-ti
let, jízdné pro
cestující starší
65-ti let,
(sleva 75 %) ,
platí od pondělí
do neděle na
neomezený
počet jízd

1směrná

2směrná

5,7,10,12,17,20,22,27,33,37,42,45,50,56,61,67,75,82,90,-

10,15,20,25,35,40,45,55,67,75,85,90,100,112,122,135,150,165,180,-

Dovozné za zavazadla - za 1 kus
do 25 kg do 50 kg nad 50 kg
Tarifiní
dětský
nebo přesah alespoň jednoho rozměru sáňky nebo
vzdálenost
kočárek a
20x30x50 30x60x80 60x60x10 1 pár lyží
km
jízdní kolo
cm
cm
0 cm
do 50
3,4,8,3,4,nad 50

4,-

5,-

9,-

Ceny včetně DPH 10%

Platný od 1.února 2019

4,-

Zvýhodněné
předplatné
týdenní jízdné
pro cestující od
Zvýhodněné
6-ti do 18-ti let,
předplatné
jízdné pro žáky a
týdenní
studenty od
občanské
18-ti do 26-ti
jízdné, platí od
let, jízdné pro
pondělí do
cestující starší
neděle na
65-ti let,
neomezený
(sleva 75 %) ,
počet jízd
platí od pondělí
1směrná
do neděle na
neomezený
počet jízd

5,-

10,20,30,40,55,65,75,95,120,130,150,160,180,199,-----------

Zvýhodněné
předplatné
týdenní
občanské
jízdné, platí od
pondělí do
neděle na
neomezený
počet jízd

2směrná

20,40,60,80,110,130,150,190,240,260,300,320,360,398,-----------

