CENNÍK CESTOVNÉHO
platný od 1.1.2012 na linkách MHD Banská Bystrica.

Jednorazové cestovné lístky
hotovos

ipová karta

0,70 €

hotovos

0,50 €

0,20 €

(po preukázaní sa preukazom dopravcu)
hotovos
ipová karta

ipová karta

0,40 €

0,25 €

0,20 €

ZP alebo ZP-S

(po preukázaní sa preukazom dopravcu
na preukázanie veku)
hotovos
ipová karta

(po preukázaní sa preukazom ZP alebo ZP-S)
hotovos
ipová karta

0,25 €

0,20 €

0,10 €

avnené cestovné - sprievodca držite a
preukazu ZP-S

avnené cestovné - žiak a študent do 26 r.
(po preukázaní sa preukazom dopravcu "ŽIAK/ŠTUDENT" alebo
ISIC kartou s vyzna eným dátumom platnosti)
hotovos
ipová karta

0,40 €

0,10 €

avnené cestovné - držite preukazu

avnené cestovné - die a 6 - 15 rokov

0,40 €

0,15 €

avnené cestovné - darca krvi - držite
Diamantovej alebo Zlatej Jánskeho plakety

základné cestovné
hotovos

ipová karta

(po preukázaní sa sprevádzanej osoby preukazom ZP-S)
hotovos
ipová karta

0,30 €

0,20 € *

avnené cestovné - dôchodca do 70 rokov -

0,10 €

avnené cestovné - senior nad 70 rokov -

poberate starobného alebo invalidného dôchodku

(po preukázaní sa preukazom dopravcu
alebo dokladom totožnosti s fotografiou)

(po preukázaní sa preukazom dopravcu)

Dopravca poskytuje pri prvom prestupe z avu z príslušného druhu jednorazového cestovného - cestovné pri prestupe je jednotne 0,10 €.
Podmienkou priznania z avy je prestup do 45 minút od prvého nástupu a úhrada cestovného z ipovej karty.
* - tarifná výnimka platná od 1.1.2012 do 29.2.2012 - cestovné v kategórii ob ania nad 70 rokov v hotovosti aj na ipovú kartu jednotne
0,10 €.

Dovozné
hotovos

ipová karta

0,60 €

0,50 €

dovozné - batožina s rozmermi vä šími ako 30 x 50 x 60
cm alebo v tvare valca s d žkou nad 150 cm alebo v tvare
dosky s rozmermi vä šími ako 5 x 80 x 100 cm
(batožina je spoplatnená, ak cestujúci prepravuje viac ako jeden
kus); detský ko ík bez die a

hotovos

0,60 €

ipová karta

0,50 €

dovozné - pes, prípadne iné živé zviera,
prepravované mimo schránky, vrátane zvierat
v schránke, pokia jej rozmery presahujú
maximálne rozmery ur ené pre batožiny

Bezplatná preprava
a) deti do dov šenia šiestieho roku veku
b) detský ko ík s die

om a jeden jeho sprievodca, sprievodca die

a v babyvaku

c) príslušníci Mestskej polície Mesta Banská Bystrica v uniforme
d) osoby poverené výkonom štátneho odborného dozoru v zmysle
zákona . 168/1996 Z. z. a zákona . 513/2009 Z. z.

e) sudcovia Ústavného súdu SR
f) držite preukazu ZP na invalidnom vozíku,
držite preukazu ZP-S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca,
držite preukazu ZP-"nevidiaci-blind" a vodiaci pes
g) jeden kus cestovnej batožiny do rozmeru 30 x 50 x 60 cm

asové predplatné cestovné lístky
základný

avnený

20,00 €

10,00 €

30 d ový

30 d ový

Osobitné cestovné a dovozné
hotovos

1,20 €

ipová karta

1,10 €

základné cestovné

hotovos

1,00 €

ipová karta

0,90 €

dovozné - batožina s rozmermi vä šími ako 30 x 50 x 60
cm alebo v tvare valca s d žkou nad 150 cm alebo v tvare
dosky s rozmermi vä šími ako 5 x 80 x 100 cm

Osobitné cestovné platí len na spojoch vybraných liniek s ozna ením – "NO NÁ LINKA" alebo "NO NÝ SPOJ".
Na týchto spojoch no nej dopravy neplatia z avnené cestovné lístky a asové cestovné lístky.
Na z avnené cestovné žiacke a študentské majú nárok žiaci a študenti základných a stredných škôl zriadených pod a osobitného predpisu (zákon íslo 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)) a študenti vysokých škôl a fakúlt zriadených pod a osobitného predpisu (zákon . 175/2008 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stup a, najneskôr do dov šenia 26. roku veku.

