DOPYTOVÉ OTVÁRANIE DVERÍ
otvorte si dvere sami...

Pri nastupovaní...

Pri vystupovaní...

Ak sa dvere neotvoria automaticky, stlačte tlačidlo so symbolom
dlane, ktoré je umiestnené na pravom krídle každých dverí
a označené nápisom “OTVÁRANIE DVERÍ”.

Ak sa dvere neotvoria automaticky, stlačte zelené tlačidlo
označené symbolom
, ktoré je umiestnené na madle (tyči)
v blízkosti dverí a označené nápisom „OTVÁRANIE DVERÍ“
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Dopytové otváranie dverí znamená, že si cestujúci
sám otvára dvere stlačením príslušného tlačidla.

Takéto otváranie dverí je výhodou najmä v zime,
keď zbytočne neuniká teplo z vozidla.
Dopytové otváranie dverí ovláda vodič, ktorý
podľa situácie buď otvorí dvere sám, alebo
aktivuje dopytové otváranie a dvere si otvoria
cestujúci.
Dvere je možné otvoriť len ak vozidlo stojí. Dvere
zatvára priamo vodič.
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Čo je dopytové otváranie dverí?

RANI

Ktoré vozidlá majú dopytové
otváranie dverí?
Dopytovým otváraním dverí sú vybavené
novododané trolejbusy ( Škoda 30 Tr SOR). Vozidlá
premávajú na väčšine spojov trolejbusových
liniek 1 - 8, ktoré prevádzkuje Dopravný podnik
mesta Banská Bystrica.

Pre Vaše príjemnejšie cestovanie.

Ďalšie tlačidlá a symboly vo vozidlách
Okrem tlačidiel dopytového otvárania dverí sú vo vozidlách umiestnené
aj ďalšie tlačidlá, ktorými je možnédávaťsignál vodičovi.

STOP

Červené tlačidlá "STOP"sú umiestnené na madlách v celom vozidle. Týmto tlačidlom signalizujte vodičovi výstup s kočíkom, invalidným vozíkom alebo výstup
ťažšie pohyblivej osoby.
Modré tlačidlá sú umiestnené na madlách v priestore pre detský kočík
a invalidný vozík pri tretích dverách vozidla. Týmto tlačidlom signalizujte vodičovi výstup s kočíkom alebo invalidným vozíkom.
Nálepky, ktoré označujú dvere ktorými je možné nastupovať a vystupovať s detským kočíkom a invalidným vozíkom. Vo vozidle označujú
priestor vyhradený pre detský kočík alebo invalidný vozík.
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Nálepky, ktoré označujú miesta vyhradené pre starších, ťažšie pohyblivých
a nevidiacich cestujúcich. Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby takýmto cestujúcim tieto miesta na sedenie uvoľnili. Uľahčíte im cestovanie.
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