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Tisková zpráva AKV 1/2017
V Karlových Varech dne 23. 2. 2017

Přenosná čipová karta pro platby jízdného
Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s.
zavede od pondělí 13. března 2017 pro platby
jízdného v autobusech společnosti přenosnou
čipovou kartu.
Tato AKV KARTA - P bude přenosná - může ji
využít kdokoliv, anonymní - bez fotografie a
jakýchkoliv personálních údajů, bude možné ji
Vzor: Přenosná čipová karta
využívat pro časové předplatné jízdné - vždy
pouze dospělý tarif, i jako elektronickou peněženku - pro platby všech druhů jednotlivého
jízdného.

AKV KARTA - P bude platná v systémech MHD v Sokolově, Chebu a Aši, i na všech
spojích linkové dopravy společnosti.
Cestující ji mohou zakoupit v přepravních kancelářích v Sokolově, Kraslicích, Chebu, M.
Lázních a Aši a nově také přímo v autobusech na linkách MHD u řidiče.
Nabíjení karty bude možné ve všech přepravních kancelářích (hotovost, bankovní karta) a
také autobusech společnosti (hotovost), v autobusech MHD v Sokolově a Chebu navíc také
bankovní kartou. Cestující tím ušetří cestu do přepravní kanceláře a zároveň jsou platby
jízdného dopravní čipovou kartou a bezkontaktní bankovní kartou výrazně levnější.
Cena karty je 100 Kč s platností 3 roky.
„Dlouhodobě se snažíme odstraňovat bariéry pro platbu
jízdného a zvýšit počet bezhotovostně platících cestujících.
Zavedením této karty sledujeme zvýšení počtu cestujících a jejich
spokojenost, např. tím, že si budou moci kartu předávat v rodině
a také nebudou muset řešit primárně hotovost. Protože
v současné době řeší moderní způsoby odbavování cestujících
v naší společnosti mladý progresivní tým, mohou se cestující
určitě těšit na další novinky“, říká na závěr Zdeněk Suchan,
výkonný ředitel společnosti.
Bezkontaktní odbavení
na linkách MHD Cheb a Sokolov
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O společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. je největší autobusový dopravce v Karlovarském kraji.
Obsluhuje celkem 135 autobusových linek, z toho 103 regionálních linek veřejné linkové dopravy v
rámci Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje, 19 městských linek ve 3 provozech MHD v
Karlovarském kraji (v Chebu, Sokolově, Aši) a Varnsdorfu, 3 dálkové linky a 3 přeshraniční linky, 2
linky zvláštní linkové dopravy a 5 linek cyklodopravy. Ve vlastnictví společnosti je v tuto chvíli 210
autobusů sedmi značek. Společnost ročně přepraví okolo 8 milionů osob a ujede téměř 12 milionů
kilometrů. Více informací naleznete na www.autobusy-kv.cz.

