Ceny jízdného a dovozného Městské autobusové dopravy Mladá Boleslav
Příloha č. 1 Přepravního řádu Městské autobusové dopravy Mladá Boleslav platí od 11. dubna 2016 na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi
Jednotlivé jízdné
Základní jízdné
Zvýhodněné jízdné a studenti ve věku od 15 do 26 let na základě prokázání nároku na toto jízdné
Zavazadlo o rozměrech větších 50×60×80 cm a to i v případech, kdy přesahují i jeden z těchto rozměrů,
dětské kočárky neobsazené dítětem a pes, není-li ve schráně (vztahuje se i na bezplatné jízdné)
Starobní důchodci ve věku do 70 let v době přepravní špičky, tj. od 05:00 do 08:00, od 13:00 do
15:30, od 21:00 do 22:50 hodin včetně, dále v sobotu, v neděli a ve státem uznaný svátek po celý den
Starobní důchodci ve věku do 70 let mimo přepravní špičku, tj. do 05:00, od 08:00 do 13:00 a od
15:30 do 21:00 hodin včetně v pracovních dnech
Mladiství do 15 let a osoby na mateřské a rodičovské dovolené včetně kočárku na základě čipové karty,
důchodci ve věku nad 70 let na základě občanského průkazu nebo čipové karty, držitelé Jánského
plakety na základě čipové karty a další kategorie cestujících určené zřizovatelem

Časová předplatní jízdenka

Pouze čipová
karta

Občanská jízdenka měsíční bez omezení
Občanská jízdenka měsíční pro pracovní dny
Občanská jízdenka čtvrtletní bez omezení
Občanská jízdenka čtvrtletní pro pracovní dny
Studentská (15 až 26 let) jízdenka měsíční bez omezení
Studentská (15 až 26 let) jízdenka měsíční pro pracovní dny
Studentská (15 až 26 let) jízdenka týdenní bez omezení

640 Kč
448 Kč
1 600 Kč
1 173 Kč
320 Kč
224 Kč
85 Kč

Přepravní řád a ceny jízdného a dovozného, které jsou uplatňovány
na linkách městské dopravy, naleznete také na našem webu
www.dpmlb.cz!

Platba čipovou
kartou

Hotovostní platba

14 Kč
8 Kč

16 Kč
9 Kč

8 Kč

9 Kč

14 Kč

16 Kč

8 Kč

9 Kč

0 Kč

0 Kč

Tato městská karta Vám přináší:
Jízdní zdarma v MHD pro děti do 15 let, držitele Jánské plakety,
rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, seniory nad 70 let a
osoby pečující o dítě dlouhodobě zdravotně postižené ve věku
do 15 let.
Slevy na jízdé v MHD – slouží jako čipová karta.
Slevy a výhody při vybraných akcích pořádaných městem a
městskými společnostmi.
Slevy a výhody u označených partnerů karty a města Mladá
Boleslav.

