POHODLNĚ S MHD
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

TARIF MHD (výňatek) - jednotlivé a krátkodobé jízdné

platný od 1. 1. 2018

DRUH JÍZDENKY

Dospělý

Dítě 6-15 let

Senior nad 65 let

8 Kč

8 Kč

Městská karta

z elektronické peněženky

jedna nepřestupní jízda v celé síti MHD

14 Kč

SMS nebo

45*/60** minut

přestupní v celé síti MHD

25 Kč

u řidiče (NON STOP)

24 hodin

přestupní v celé síti MHD

80 Kč

80 Kč

80 Kč

Pultový prodej

papírová

jedna nepřestupní jízda v celé síti MHD

20 Kč

12 Kč

12 Kč

U řidiče (NON STOP)

noční

jedna nepřestupní jízda

25 Kč

25 Kč

25 Kč

25 Kč/SMS - 12 Kč/řidič 25 Kč/SMS - 12 Kč/řidič

Nákup SMS - Pro objednání SMS jízdenky na 45/60 minut pošlete sms ve tvaru HK na číslo 90230 a SMS jízdenky na 24 hodin pošlete sms ve tvaru HK24 na číslo 90230.

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
• dítě do šesti let, dětský kočárek s dítětem

• úsek mezi zastávkami Terminál HD a Hlavní nádraží ČD

• držitel průkazu ZTP, ZTP/P včetně průvodce

• zavazadla, pes, jízdní kolo

• držitel průkazu PTP, KPV, členové Českého svazu bojovníků za svobodu
a Československé obce legionářské

• jedna osoba doprovázející dítě do 3 let
Věk dítěte je nutné prokázat na místě průkazkou zdravotní pojišťovny, z OP rodiče, cestovním pasem nebo rodným listem.

• příslušníci Městské policie a Policie ČR ve službě
(prokazuje se služebním odznakem nebo služebním průkazem MP)

Úplný Ceník jízdného MHD v Hradci Králové, Smluvní přepravní podmínky pro přepravu ve vozidlech MHD v Hradci Králové
a další informace naleznete v místě předprodeje jízdenek, v zákaznickém centru a na www.dpmhk.cz
Vysvětlivky: časová platnost
* 45 minut od 04 do 19 hod v pracovní dny
** 60 minut od 19 do 04 hod a po celý den v So/Ne a ve svátek

Poznámka: „Rodinná jízdenka“ - o víkendu a svátku mohou cestovat společně na jeden jízdní doklad zakoupený
u řidiče jedna dospělá osoba a až dvě děti věku do 15 let (jízdenka je přestupní v celé síti MHD s platností 60 minut
od nákupu) - cena 25 Kč.

Úplný tarif najdete na www.dpmhk.cz
Informace o MHD na tel. č. 495 546 095 (nepřetržitě), e-mail: info@dpmhk.cz
Předprodej jízdenek: Terminál hromadné dopravy Nádražní ul. – hala MHD, zákaznické centrum – sídlo DPmHK, a.s., ul. Pouchovská 153
a Infocentrum Hradec Králové, Eliščino nábřeží 626. Vydal: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 3, IČ: 25267213

