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S p|atnosti od'l. 9, 2OlB zavádístát novou vl7ši slev pro vybrané
kategorie cestujících a mění se i věkové rozhranivybraných
siev a způsob prokázárú nároku na s|evu. Nově budou:
. děti 6 ,lB |et,. studenti 18 - 26 |et. důchodci starši 65 let

iezdit za 25 o/o základniho jízdného.

§|evy se tlika"iíjednotlivého jízdného a předplatného jízdného
ve vnějších zónách. Slevy na je<jnotlivém jízdném budou
poskytovány ve všech vlakových i autobusových spojích mimo
spojů linek MHD (Rokycany, Stříbro, Tachov, Domaž|ice,
Přeštice a Klatovy). ZIevněné jednotIivé jízdné pro uvedené
skupiny cestujících bude poskytováno i na spojích PMDP ve
vnějších zónách, a to ve lybraných clistribučních kanálech.
Zlevněné jízclné pro děti a studenty se přiznává do dne, ktery7
předchézí dni l5. narozenin,'lB. narozenin nebo 26, narozenin.

DĚTl 6 -,l5 LET
Cestujicive věku 6 - l5 |et nárok na sievu při zakoupení
jízdenky ve vozidle/na nádraží vůbec neprokazují.
Pro nahráníslevového profilu pro ditě na P|zeňskou kartu
cestující předkládají rodný list. Profilje jim na kartu nahrén
do dne, ktery předchází dni l5. narozenin nebo do konce
pIatnosti Plzeňské karty,

Děti od 6 -l5 let budou v zóně OOl P|zeň přepravovány
zdarma, Nárok na bezplatnou přepravu musi. mit nahraný
na plzeňské kartě.

DĚT|,15 -,l8 LET
Cestujícíve věku od l5 let do lB let prokazují nárok na
zlevněné jednotlivé jízclné :. úředně vydaným platným identifikačním osobním

dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitálni
zpracováni podoby,.jméno a příjmenía datum narození
(občanský průkaz aj,).. platným žákovským průkazem,

. studentským průkazem lSlC
Nárok na zlevněné jednot|ivé jízclné mohou prokázat také
Plzeňskou kartou s nahraným sIevor,l7m profilem student
nebo IDP 15 - 1B-.

STUDENT|]8 - 26 LET
Nárok na zievněné jednotlivé jízdné studenti prokazuji,
. platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti

pcdle dosavadních právních přědpisů,
. platným studentským průkazern l§|C
Nárok na zlevněnéjednotlivé jízdné mohou prokázat také
Plzeňskou kartou s nahraným slevovl7m profilem student*.

DŮcHoDcl sTARší 65 LET
Nárok na zievněné jízdné osoby starši 65 let prokazují:
. průkazem občana Evropské unie
. cestovním dokladem
. j;ným úředně vydaným piatným identifikačnim oscbním

dok|adem, kteú obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jrnéno a přtjmenia datum nerození,

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mohou prokázat takó
Plzeňskou kartou s nahraným slevovým profilem Senior 65+ a

Senior 7O+*.

§*š*§ Cestující, kteří mají na Flzeňské kartě nahraný profil
důchodce do 70 |et budou při nákupu jízdenky ve vozidle po
před|ožení P|zeňské karty s timto tarifem odbaveni na
polovičnijízdné (tento profil na Plzeňské kartě jim nezaručuje
nárok na zlevněné státníjízdné),

zdarma
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tJP§§§*F€ĚNÍ -Rro případ přepravní kontro|y ze strany
lVinisterstva dopravy nestačí k prokázání néroku na slevu
Plzeňská karta s nahraným s|evolým profilem. Stu<jenti se
musí prokázat žákovským průkazem/průkazem iSlC, děti od
l5 do l8 let pak žákovským průkazem, průkazer-n lSlC nebo
platným icientifikačním osobním dokladem. Důchodci se
musí prokázat průkazem občana Evropské unie, cestovnim
dokladem nebo platným identifikačnim osobním dokladem,
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. Dítě student Důchodcezoná 
6-15 let t5-26 let nad 65 let

3o
oo,1

Pizeň 
'l83

365

30 E5 Kč

Vnější l83zony

85 Kč

433 Kč

75a Kč

2 ool Kč 2 oo] Kč

. Dítě Dítě student Důchodcezona 
6-'15 let 15 - l8 let 18-26 let nad 65 let


