
ÚSEK DRUH JÍZDNÉHO CENA POPIS

OBYČEJNÉ 59,00 Kč akční jízdné pro cestující starší 15 let bez nároku na slevu

POLOVIČNÍ 29,00 Kč

zlevněné jízdné pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let nebo pro druhé                    
a další dítě mladší 6 let, přepravované se společným doprovodem; děti ve věku od 
10 do 15 let prokazují nárok na slevu jakýmkoli (oficiálním) průkazem obsahujícím 
fotografii, jméno, příjmení, datum narození a razítko vydávající organizace, příp. 
občanským průkazem či cestovním pasem, popř. průkazem dopravce vydaného za 
účelem uznávání slevy pro děti nebo žáky do 15 let věku se jménem, příjmením, 
fotografií a datem narození nebo datem ukončení platnosti průkazu opravňujícím ke 
slevě pro dítě nebo žáka do 15 let věku

SENIOR 39,00 Kč
akční jízdné pro cestující starší 65 let; nárok se prokazuje jakýmkoli (oficiálním) 
průkazem obsahujícím fotografii, jméno, příjmení, datum narození a razítko 
vydávající organizace, příp. občanským průkazem či cestovním pasem; tento druh 
jízdného není možné využít v pracovních dnech na spojích č. 1, 3, 12 a 14

ŽÁKOVSKÉ 22,00 Kč
zlevněné jízdné pro žáky a studenty ve věku do 15 let z místa bydliště do místa 
školní docházky a zpět na základě předložení žákovského průkazu (žák do 15 let), 
vyplněného a potvrzeného školským zařízením; tento druh jízdného není možné 
využít v měsících červenci a srpnu

STUDENTSKÉ 44,00 Kč
zlevněné jízdné pro žáky a studenty ve věku 15 - 26 let z místa bydliště do místa 
školní docházky a zpět na základě předložení žákovského průkazu (student 15-26 
let), vyplněného a potvrzeného školským zařízením; tento druh jízdného není možné 
využít v měsících červenci a srpnu

ISIC 53,00 Kč akční jízdné pro držitele studentského průkazu ISIC, kteří nemohou využít žákovské 
nebo studentské jízdné

ZTP/ZTP-P 14,00 Kč zlevněné jízdné pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P

jedno dítě do dovršení 6 let věku
osoba nebo pes, kteří jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P
vodící pes, který je průvodcem nevidomého

příruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo, které je možné snadno a bezpečně umístit 
nad nebo pod sedadlo cestujícího

nejvýše dvě cestovní zavazadla, která je možno snadno a bezpečně umístit                             
v zavazadlovém prostoru autobusu

dětský kočárek nebo invalidní vozík, které je možno snadno a bezpečně umístit          
v zavazadlovém prostoru autobusu

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

VÝŇATEK Z TARIFU A CENÍKU JÍZDNÉHO PRO LINKU 580916  TEPLICE - PRAHA

                                                                       

TEPLICE - PRAHA                                 
(ze všech zastávek na území Teplic)                                                                                        

PRAHA - TEPLICE                                                                       
(do všech zastávek na území Teplic)


