Elektronické lístky

Predplatné cestovné lístky

Bezkontaktná čipová karta (BČK)
Bezkontaktná čipová karta (BČK) slúži ako nosič
elektronického cestovného lístka. Na BČK si môžete kúpiť
predplatný cestovný lístok, alebo môžete využiť funkciu
elektronická peňaženka. BČK si môžete kúpiť v predajniach
všetkých dopravcov zapojených do IDS BK. Po prvej
návšteve predajne je možné ďalšie služby vybaviť pohodlne
cez internet.

Predplatný cestovný lístok (PCL), hovorovo nazývaný aj
„Električenka“, je elektronický cestovný lístok zapísaný
na bezkontaktnej čipovej karte (BČK) alebo v mobilnej
aplikácií. S PCL môžete v rámci jeho zónovej a časovej
platnosti cestovať neobmedzene. Ak si PCL kupujete na
akceptovanú BČK, môžete využiť internetový obchod IDS BK
- eshop.idsbk.sk, alebo internetový obchod dopravcu, ktorý
vám BČK vydal. Osobne si PCL môžete kúpiť na predajných
miestach dopravcov v Bratislave a vo všetkých červených
automatoch. Cestujúci, ktorí BČK ešte nemajú si ich môžu
vybaviť na počkanie priamo v predajniach. Návštevu predajne
stačí vykonať jedenkrát za päť rokov, ostatné operácie
je možné vybaviť cez internet. PCL sú najvýhodnejšou
alternatívou pri pravidelnom cestovaní.

Elektronická peňaženka
Elektronická peňaženka (EP) funguje na princípe využívania
finančného kreditu, ktorým si môžete „naplniť“ svoju mobilnú
aplikáciu alebo BČK, a následne si môžete kupovať elektronické
cestovné lístky dovtedy, kým nevyčerpete svoj kredit.
Kredit v EP si môžete dobíjať podľa svojich potrieb počas
celej platnosti BČK/VIK. Minimálna výška dobitia/plnenia EP
sú 3 €, maximálny zostatok kreditu v EP nesmie byť vyšší
ako 150 €.

Pri prvej kúpe PCL stačí pracovníkovi v predajni oznámiť
zóny, cez ktoré cestujete alebo vašu trasu (napr. Bratislava Senec, Malacky - Bratislava, a pod.). Ak si nie ste istý počtom
zón alebo aký lístok je pre vás najvhodnejší, pracovník
v predajni vám ochotne poradí. Všetky ďalšie nákupy PCL už
môžete realizovať aj cez internetový obchod IDS BK - eshop.
idsbk.sk, alebo cez internetový obchod dopravcu, ktorý
vám BČK vydal. Internetové obchody ponúkajú možnosť
výberu správnych zón kliknutím na mape, vo formulári je
možné zvoliť si časovú platnosť lístka (7, 30, 90, alebo 365
dní) a k dispozícii je tiež prehľad dátumov platnosti PCL, či
história predchádzajúcich nákupov.

Cestovanie bez platného lístka
Cestovanie bez platného cestovného lístka, je spoplatnené
sumou vo výške základného cestovného a tzv. sankčnou
úhradou, ktorej základná hodnota je 89,90 €.

Mobilná aplikácia IDS BK
Mobilná aplikácia IDS BK ponúka
cestujúcim všetky cestovné lístky
na jednu cestu, Električenky, aktuálnu
polohu vozidiel, vyhľadávač spojení,
či funkciu elektronická peňaženka. Do
aplikácie je teda možné
nahrať kredit a kupovať
si tak cestovné lístky
kedykoľvek.
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V infocentre IDS BK vám naši pracovníci ochotne
poradia ako cestovať, aký správny lístok si kúpiť, alebo
pre vás vyhľadajú vhodné spojenie v rámci celého IDS BK.
Infocentrum IDS BK je pre cestujúcich k dispozícii denne,
od pondelka do nedele, vždy od 08:00 do 18:00.

info@idsbk.sk

+421 948 102 102

08:00 – 18:00

Prehľad PCL podľa ich zónovej a časovej platnosti
V IDS BK poznáme tieto PCL s nasledujúcimi základnými
cenami (zľavnené PCL majú cenu nižšiu o 50%):

Cestovanie bez platného cestovného lístka, je spoplatnené
sumou vo výške základného cestovného a tzv. sankčnou
úhradou, ktorej základná hodnota je 89,90 €.

Zľavy
V IDS BK sú poskytované komerčné aj sociálne zľavy.
Komerčné zľavy predstavujú predplatné cestovné, okrem
toho sa poskytuje zľava 10% pri kúpe elektronického
cestovného lístka na jednu cestu (napr. v mobilnej aplikácii,
alebo z kreditu na karte).
Na sociálne zľavy vo výške 50% zo základného cestovného
majú nárok:
a) deti a mladiství od 6 do 17,99 roka
b) žiaci a študenti denného štúdia od 18 do 25,99 roka
c) dôchodcovia od 60 rokov
d) fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
e) seniori nad 62 rokov

Tarifné zóny IDS BK

Cestujeme
v IDS BK
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Čo znamená IDS BK

Cestovanie, zóny, tarifa

IDS BK je Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji,
ktorý predstavuje spojenie viacerých druhov verejnej osobnej
dopravy v Bratislave a okolí. Znamená to, že dopravný
systém tvoria dopravcovia, ktorí poskytujú prepravné služby
na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok,
teda za jednotné ceny. Pri cestovaní električkami, trolejbusmi
a autobusmi Dopravného podniku Bratislava, regionálnymi
autobusmi Arriva Mobility Solution, ako aj regionálnymi
vlakmi prevádzkovanými Železničnou spoločnosťou
Slovensko, je možné v rámci IDS BK využiť len jeden lístok,
platný u všetkých dopravcov, za jednotnú cenu.

Čísla liniek
Princíp označenia liniek je podľa toho, ktoré územie linka
prevažne obsluhuje. Na Záhorie premávajú linky číselnej rady
200, v okrese Pezinok 500, Senec 600, v smere na juhovýchod
od Bratislavy 700. Toto označenie pomáha k ľahšej orientácií
a nájdeniu správneho autobusu. Vlakové linky sú označené
písmenom S a číslom, ktoré opäť označuje smerovanie vlaku
(vlaková linka do Malaciek je označená ako S20).

Dopravcovia v IDS BK
Dopravný podnik Bratislava
električky
premávajú denne od cca. 5:00 do 23:00
mestské autobusy a trolejbusy
premávajú denne od 5:00 do 23:00
nočné linky v Bratislave
premávajú denne od 23:30 do cca. 4:30

1-9

20 - 199

N21 - N99

Arriva Mobility Solution
regionálne autobusy
premávajú denne od cca. 4:30 do 23:00

205 - 799

Železničná spoločnosť Slovensko
S8, S20, S50,
regionálne vlaky
S55, S60,
premávajú denne od cca. 4:30 do 23:00
S65, S70,

Zastávky na znamenie
V prípade, že na zastávke na znamenie vystupujete, je
potrebné dať vo vozidle včas znamenie vodičovi tlačidlom
STOP. Ak na takejto zastávke nastupujete, je potrebné stáť
na zastávke tak, aby vás vodič prichádzajúceho vozidla
zreteľne a včas videl. Pozor, všetky zastávky v regióne sú
na znamenie.
Tarifný systém v IDS BK
V IDS BK je uplatňovaný princíp jednotných prepravných
a tarifných podmienok čo znamená, že je možné cestovať
jedným cestovným lístkom pri použití rôznych dopravných
prostriedkov rôznych dopravcov, a to za rovnakých
prepravných podmienok. S cestovnými lístkami IDS BK
môžete na cestovanie využívať nie len linky MHD, ale aj
regionálne vlakové a regionálne autobusové linky začlenené
do IDS BK. V IDS BK je zavedená zónovo-časová tarifa.
Tarifná zóna je označená trojmiestnym číslom, pričom zóny
100 a 101 sú bratislavské mestské a všetky ostatné zóny sú
regionálne (ozn. REGIO). Cena cestovného závisí od počtu
precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty. Do výpočtu
cestovného sa započítavajú všetky zóny, ktorými spoj
prechádza- od nástupnej zastávky po cieľovú- bez ohľadu
na to, či v danej zóne spoj zastavuje alebo nie. Každá zóna

Sieťový cestovný lístok
V prípade sieťového cestovného lístka (180 minútový/24hodinový) neplatí zónové obmedzenie a môžete ho využiť
na celom území IDS BK.

sa zohľadňuje iba raz aj v prípade, že ňou spoj prechádza
pri jednej ceste viac krát. Počas cesty môžete ľubovoľne
prestupovať, no nesmiete pri tom presiahnuť časovú platnosť
lístka.

Cestovné lístky
Cestovné lístky na jednu cestu
Cestovné lístky na jednu cestu sú platné pre jednu cestu
na všetkých linkách vrátane nočných a môžete s nimi
ľubovoľne prestupovať.

Pozor!
Bratislavská zóna 100 sa počíta ako 2 tarifné zóny. Ak teda
cestujete s cestovným lístkom na jednu cestu a prechádzate
cez zónu 100, musíte rátať s tým, že do počtu zón ju zarátate
dvakrát.

1) Cestujeme v Bratislave
Cestovať v rámci Bratislavy v praxi znamená cestovať
v tarifných zónach 100 a 101. V tomto prípade stačí sledovať
časovú platnosť cestovného lístka Zónovú platnosť lístka
pri cestovaní v rámci Bratislavy nie je potrebné sledovať.
2) Cestujeme v regióne
Cestovať v regióne v praxi znamená cestovať v regionálnych
zónach s ozn. REGIO. Pri cestovaní v regióne je potrebné
vedieť, cez koľko (resp. cez ktoré) tarifné zóny budete
cestovať a ako dlho bude vami zvolená cesta trvať.
Počet zón Vám vypočíta a vhodný lístok vyberie mobilná
aplikácia IDS BK. Tieto informácie sú však uvedené
aj v papierových cestovných poriadkoch, v schéme
tarifných zón na zastávkach, alebo na stránke www.idsbk.
sk. Taktiež sa môžete obrátiť na infocentrum IDS BK.
Príklad: Ak cestujete zo zóny 710 do zóny 730, budete
prechádzať zónou 710, 720 a 730, spolu sú to 3 zóny.
Pre svoju cestu môžete zvoliť 3-zónový cestovný lístok
s časovou platnosťou 60 minút.
3) Cestujeme z Bratislavy do regiónu
Pri cestovaní po regióne musíte vedieť, cez koľko (resp.
cez ktoré) tarifné zóny budete cestovať a ako dlho bude vami
zvolená cesta trvať. Počet zón zistíte v mobilnej aplikácii IDS
BK, v cestovnom poriadku alebo zo schémy zón.

Denné cestovné lístky
Denné cestovné lístky sú platné pre všetky linky vrátane
nočných pre neobmedzený počet ciest počas celej ich
časovej platnosti. Sú výhodné najmä vtedy, ak potrebujete
v danom dni/dňoch cestovať viackrát do dňa. V ponuke
sú denné cestovné lístky pre zóny 100+101 a pre celú sieť
IDS BK.

Sieťový cestovný lístok
Počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja môže
s držiteľom základného denného cestovného lístka cestovať
aj ďalšia dospelá osoba a až 3 deti a/alebo mladiství
do 17,99 roka. Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine
cestujúcich je 1 dospelý a 1 dieťa/mladistvý.

Cestovné lístky
Cestovné lístky IDS BK sú prestupné.
Cestovné lístky zakúpené na predajnom mieste dopravcu,
v automate alebo v novinovom stánku (t. j. papierové lístky)
je potrebné označiť pri prvom nástupe do vozidla, v prípade
cesty vlakom ešte pred nastúpením do vlaku na nástupišti.
Označovače cestovných lístkov sa nachádzajú pri nástupných
dverách vozidiel MHD a regionálnych autobusov a nájdete
ich tiež priamo na nástupištiach železničných staníc.
Ak je v schéme zón označený úsek trasy ako „čiastočne
integrovaná železničná trať“, na týchto železničných staniciach
sa označovače cestovných lístkov nenachádzajú. Nástup
do vlaku je na týchto staniciach možný len s už označeným
cestovným lístkom na 1 cestu, alebo s cestovným lístkom
na 1 cestu zakúpeným pred cestou na predajnom mieste
ZSSK s už vyznačeným časom platnosti alebo s platným
cestovným lístkom kúpeným v mobilnej aplikácii IDS BK.
Označovať netreba cestovné lístky, ktoré ste si pred cestou
kúpili vo vlaku alebo v regionálnom autobuse u vodiča.
Takéto cestovné lístky už majú vyznačený čas platnosti.
Cestovné lístky v mobilnej aplikácii IDS BK nie je potrebné
označovať. Takýto elektronický lístok je nevyhnutné kúpiť
si ešte pred nástupom do vozidla. Cestovný lístok kúpený
v mobilnej aplikácii IDS BK začína platiť 30 sekúnd po jeho
kúpení. Nástup do dopravného prostriedku je možný len
s už platným cestovným lístkom v mobilnej aplikácii.
Pri cestovaní MHD v Bratislave (v zónach 100 a 101)
je potrebné papierový lístok označiť pri prvom nástupe
do vozidla. Lístok musí byť označený vždy len raz.
Ak si cestovný lístok kupujete u vodiča regionálneho autobusu,
oznámte mu zastávku, na ktorej budete vystupovať. V prípade,
že budete počas cesty prestupovať, oznámte vodičovi aj
číslo zóny, do ktorej cestujete, prípadne cieľovú zastávku.
Pri cestovaní vlakom je nevyhnutné kúpiť si lístok vopred.
Môžete tak urobiť v mobilnej aplikácii IDS BK, v pokladni
železničnej stanice, v automate, alebo v internetovom
obchode dopravcu ZSSK. V prípade nákupu cestovného
lístka vo vlaku u sprievodcu bude k cene cestovného lístka
prirátaná prirážka. Mobilná aplikácia IDS BK Vám ponúkne
vhodné spojenie aj cenu lístka ponúkne hneď po zadaní
nástupnej a výstupnej zastávky do vyhľadávača.

