DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ DOPRAVY
Platné od 11. prosince 2011
Na linkách MHD platí tarif integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO a jsou uznávány jízdní
doklady IREDO v rámci své časové a zónové platnosti vyjma zvláštního jízdného IREDO pro žáky a
studenty, které se na linkách MHD nepřiznává. Při platbě jednoduchého (jednotlivého) jízdného
z elektronické peněženky na dopravní kartě je poskytována sleva ve výši 5%.

JEDNODUCHÉ JÍZDNÉ - JEDNOZÓNOVÁ JÍZDENKA PRO ZÓNU IREDO Č.410 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.
(platnost 60 minut od doby výdeje)

- Jednoduchá jízdenka IREDO (obyčejné jízdné)
- Jednoduchá poloviční jízdenka IREDO (děti ve věku od 6 do 15 let)
- Zavazadlo IREDO (nad 20x30x50 cm, kočárek bez dítěte)

010 Kč
005 Kč
006 Kč

SEZÓNNÍ JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ – VÍCEZÓNOVÁ JÍZDENKA IREDO
(platnost 5 hodin od doby výdeje; pro jízdu „nádraží ČD – ZOO“)

- Jednoduchá jízdenka IREDO (obyčejné jízdné)
- Jednoduchá poloviční jízdenka IREDO (děti ve věku od 6 do 15 let)
- Zavazadlo IREDO (nad 20x30x50 cm, kočárek bez dítěte)

016 Kč
008 Kč
006 Kč

JEDNODENNÍ SÍŤOVÉ JÍZDNÉ IREDO
platí v celém IDS IREDO (Královehradecký kraj a Pardubický kraj) do 24:00 ve dni výdeje

- Jednodenní síťová jízdenka IREDO
- Jednodenní síťová jízdenka IREDO (2 dospělí + 3 děti do 15 let)

160 Kč
260 Kč

PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ ZÓNOVÉ JÍZDNÉ PRO ZÓNU IREDO Č.410 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.
(nepřenosné na dopravní kartě)

- Obyčejné časové jízdné (7-denní)
- Obyčejné časové jízdné (30-denní)
- Poloviční časové jízdné (děti 6-15 let, žáci ZŠ, SŠ a st. VŠ, 7-denní)
- Poloviční časové jízdné (děti 6-15 let, žáci ZŠ, SŠ a st. VŠ, 30-denní)

080 Kč
300 Kč
040 Kč
150 Kč

BEZPLATNĚ SE PŘEPRAVUJÍ
- děti do 6-ti let
- důchodci starší 70 let po předložení občanského průkazu
- držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa
- cestující s platnou kartou zaměstnaneckého jízdného
- důchodci (držitelé platného průkazu Svazu PTP-VTNP)
- dětský kočárek s dítětem
Pozn.: ostatní typy tarifů IREDO nelze v autobusech MHD zakoupit.
Dopravce: OSNADO spol. s r.o., člen skupiny ARRIVA, www.osnado.cz, osnado@osnado.cz

