verze platná od 1.9.2018

VÝŇATEK Z TARIFU MĚSTSKÉ DOPRAVY V LIBERCI
V RÁMCI INTEGROVANÉHO TARIFU VEŘEJNÉ DOPRAVY LIBERECKÉHO KRAJE
Výňatek z Nařízení Statutárního města Liberec a Libereckého kraje, kterým se stanovuje Tarif na linkách MHD LIBEREC provozovaných DPMLJ,a.s. platný od 1.9.2018:

.
Čl. 4 – JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU
1) Jízdenky papírové pro jednotlivou jízdu - platí pouze na linkách MHD Liberec provozovaných DPMLJ, a.s.
JÍZDENKA PRO JEDNU ZÓNU
JÍZDENKA PRO RELACI (LIBEREC–JABLONEC N.N. nebo BEDŘICHOV)
základní přestupní ……… 20 Kč - 40 min
základní nepřestupní ……… 25 Kč (max 90 min)
zlevněná přestupní ……… 5 Kč - 40 min
zlevněná nepřestupní ……… 6 Kč (max 90 min)
V sobotu, v neděli a ve státem uznaných svátcích se platnost těchto jízdenek prodlužuje
na 60 minut. Platí pouze v jedné z tarifních zón „LIBEREC“, „JABLONEC N.N.“ nebo
„Bedřichov“ a to pouze v té, ve které byla označena nebo pro kterou byla zakoupena.

.

Platí po dobu pobytu ve vozidle na linkách MHD Liberec provozovaných DPMLJ
při jedné jízdě na relaci „LIBEREC - JABLONEC N.N.“ nebo na relaci „LIBEREC –
BEDŘICHOV“

JÍZDENKA PRO MHD LIBEREC A JABLONEC NAD NISOU – platí na všech linkách MHD Liberec a MHD Jablonec n.N. provozovaných DPMLJ, a.s.
základní přestupní ……… 38 Kč – 75 min
zlevněná přestupní ……….. 9 Kč – 75 min
2) Jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupené z elektronické peněženky Opuscard – platí v příslušné zóně nebo relaci na linkách IDOL
JÍZDENKA PRO ZÓNU LIBEREC
JÍZDENKA PRO ZÓNU JABLONEC N.N.
V sobotu, v neděli a ve státem
základní přestupní … 18 Kč - 40 min uznaných svátcích se platnost těchto
základní přestupní … 16 Kč - 30 min
zlevněná přestupní … 4 Kč - 40 min jízdenek prodlužuje na 60 minut.
zlevněná přestupní … 4 Kč - 30 min
JÍZDENKA PRO RELACE LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU nebo LIBEREC – BEDŘICHOV
JÍZDENKA PRO ZÓNU BEDŘICHOV
základní přestupní … 20 Kč - 90 min
dle sortimentu jízdného pro linky MHD Jablonec n.N.
zlevněná přestupní … 5 Kč - 90 min

Za zlevněné jízdné se na linkách MHD přepravují dětí a mladiství od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let a osoby starší 65 let
3) SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu (tel.č. 90206) - cestující je povinen nastoupit do vozidla s již přijatou platnou SMS jízdenkou ve svém mobilním telefonu
základní přestupní ……… 25 Kč - 60 min – zpráva LIB nebo LIB25, platí pouze na linkách MHD Liberec provozovaných DPMLJ, a.s. a pouze v zóně LIBEREC
základní nepřestupní …… 31 Kč - 60 min – zpráva LIB31, platí pouze na lince č. 11 a č. 18 MHD Liberec provozované DPMLJ, a.s.
.
Čl. 5 – ČASOVÉ JÍZDENKY PŘENOSNÉ
.
1) Časové jízdenky přenosné pouze pro zónu „LIBEREC“
2) Časové turistické jízdenky přenosné
24 hodinová základní .................80 Kč
pro zónu „LIBEREC“ (pouze linky č. 2 a 3):
Jednodenní základní ….. 50 Kč (platí 24 hod. od označení)
24 hodinová zlevněná ………… 20 Kč
Jednodenní skupinová …………155 Kč (max. 2 dospělí a 3 děti)
Jednodenní zlevněná .… 12 Kč (platí 24 hod. od označení)
Víkendová rodinná …….. 200 Kč (pro 2 dosp.+3 děti, Pá-Ne)
3) Časové jízdenky přenosné pro MHD LIBEREC a MHD JABLONEC NAD NISOU
24 hodinová základní ...............100 Kč
24 hodinová zlevněná ………..... 25 Kč
Papírové 24 hodinové jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem. Jízdenky, jejichž nosičem je Opuscard, platí na linkách IDOL v zóně „LIBEREC“.

Za zlevněné jízdné se na linkách MHD přepravují dětí a mladiství od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let a osoby starší 65 let
.
Čl. 6 – ČASOVÉ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ
(nutno předložit platnou Opuscard) .
1) Časové jízdenky nepřenosné pro zónu LIBEREC – pro relaci LIBEREC – JABLONEC N.N. nebo LIBEREC – BEDŘICHOV
typ jízdenky: základní – zlevněná – pro důchodce
základní – zlevněná
7 denní .…. 175 Kč ……. 43 Kč ……. 75 Kč
……. 180 Kč …… 45 Kč
30 denní .…. 530 Kč ……. 132 Kč ……. 230 Kč
……. 600 Kč …… 150 Kč
90 denní ... 1370 Kč ……. 342 Kč ……. 595 Kč
……1500 Kč …… 375 Kč
366 denní ... 3650 Kč
…… 5000 Kč ……1250 Kč
366 denní DRŽITEL ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY ……… 1800 Kč

Za zlevněné jízdné se na linkách MHD přepravují dětí a mladiství od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let a osoby starší
65 let dle podmínek stanovených příslušným Nařízením statutárního města Liberec a Smluvních přepravních podmínek IDOL.
Za jízdné pro důchodce se na linkách MHD přepravují poživatelé starobních a invalidních důchodů dle podmínek stanovených
příslušným Nařízením statutárního města Liberec a Smluvních přepravních podmínek IDOL.
.
Čl. 7 – DOPLŇKOVÝ PRODEJ JÍZDENEK U ŘIDIČE
.
1) Za předem odpočítané mince či bankovky je možné zakoupit jízdenky (po označení platí pouze na linkách MHD Liberec provozovaných DPMLJ, a.s.):
základní jednozónová přestupní ………… 24 Kč - 40 min
základní relační nepřestupní ……… 25 Kč (max 90 min)
zlevněná jednozónová přestupní ………… 6 Kč - 40 min
zlevněná relační nepřestupní ……… 6 Kč (max 90 min)
V sobotu, v neděli a ve státem uznaných svátcích se platnost těchto jízdenek prodlužuje
na 60 minut. Platí pouze v jedné z tarifních zón „LIBEREC“, „JABLONEC N.N.“ nebo
„BEDŘICHOV“, a to jen v té, ve které byla označena nebo pro kterou byla zakoupena.

základní pro MHD LBC a JBC přestupní … 42 Kč – 75 min

.

Platí po dobu pobytu ve vozidle pouze na lince č. 11 a č. 18 MHD Liberec
provozované DPMLJ, a.s.

zlevněná pro MHD LBC a JBC přestupní … 10 Kč – 75 min

Čl. 9 - Bezplatná přeprava

.

• děti do 6ti let věku, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P1 včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných
osob a jejich cvičitelé,
• držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTPVTNP nebo držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ve
znění pozdějších předpisů. Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se
znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem,
• zavazadla a zvířata, dětský kočárek a sáňky, lyže i s holemi (snowboard),
• osoby starší 70ti let – s povinností předložit při kontrole občanský nebo jiný průkaz s fotografií, nebo bezkontaktní čipovou kartu aktivovanou jako 366 denní
nepřenosnou jízdenku (bez úhtady manipulačního poplatku).

Bezplatná přeprava při cestování mimo zóny MHD podléhají podmínkám vyhlášeným Integrovaným tarifem veřejné dopravy LK a vyhlášeným SPP IDOL.
Úplné znění TARIFNÍCH a SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK je k dispozici v zákaznickém centru na Terminále MHD LIBEREC ve Fügnerově ulici.

