Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

Informace o změnách v mezinárodním
integrovaném dopravním systému EGRONET
Vážení cestující,
rádi bychom Vás informovali o změnách v mezinárodním integrovaném dopravním systému EgroNet,
které vstoupí v platnost dne 13.12.2015.
Na jeden jízdní doklad EgroNet může cestovat společně až pět osob. Přehled cen:
1 cestující ………………………………………..
2 cestující ………………………………………..
3 cestující ………………………………………..
4 cestující ………………………………………..
5 cestujících …………………………………...

18
23
28
33
38

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

200 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč
600 Kč

Bezplatná přeprava dětí do pěti let včetně. Od šesti let do 14 let včetně jsou bezplatně
přepravovány max. 3 děti, které se nepočítají do celkového počtu přepravovaných osob.
V ceně jízdenky EgroNet je zahrnuta bezplatná přeprava jednoho jízdního kola na osobu.
Jízdenka EgroNet platí denně od 00:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne.
V Německu zakoupíte jízdenku EgroNet:
v automatech na nádražích, které patří do oblasti EgroNet
v pokladnách na nádražích, které patří do oblasti EgroNet (přirážka ve výši 2 EUR); (jestliže
v nástupní stanici nebyla otevřená nebo neexistuje jízdenková pokladna, přirážka k
jízdnému odpadá)
v automatech ve vozech agilis, Erfurter Bahn, Erzgebirgsbahn, Vogtlandbahn
u průvodčího ve vlacích DB AG a Erfurter Bahn GmbH. (přirážka ve výši 2 EUR)
u průvodčího v bistru Alextreff a železnice Oberpfalzbahn
ve vybraných autobusech na linkách zařazených do oblasti EgroNet
u smluvních prodejců
V České republice zakoupíte jízdenku EgroNet:
v pokladnách na nádražích, které patří do oblasti EgroNet
u průvodčího ve vlacích ČD (České dráhy, a.s.); (příp. za přirážku; (jestliže v nástupní
stanici nebyla otevřená nebo neexistuje jízdenková pokladna, přirážka k jízdnému odpadá)
ve vlacích GW Train Regio a.s., také ve vybraných autobusech na linkách zařazených do
oblasti EgroNet
ve všech autobusech společnosti Autobusy Karlovy Vary
v prodejních místech dopravní společnosti Autobusy Karlovy Vary v Sokolově
(terminál), Chebu (terminál), Mariánských Lázních (infocentrum Hlavní 400), Kraslicích
(terminál), Aši (infocentrum Města) v provozní době
Jízdní doklady s českým označením ceny se v předprodeji neprodávají.
Na každé jízdence musí být zapsáno jméno a příjmení všech cestujících. Není-li to z technických
důvodů možné (nedostatečný počet řádků pro vyplnění jména na jízdence), je přípustný rovněž
zápis jména a příjmení pouze jednoho z cestujících.
Více informací najdete na www.egronet.de

