Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

Tisková zpráva

Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

Změna tarifu pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách MHD
Ústí nad Labem – S účinností od 1. ledna 2021 dochází k některým dílčím změnám v tarifu DÚK.
V důsledku změn v Ceníku tarifu DÚK je DPmÚL od 1. ledna 2021 povinen změnit ceny u některých
jízdních dokladů. Změny se netýkají zóny 101 -101.
Nový tarif přinese tyto změny:
•

Obyčejná jízdenka pro jednotlivou jízdu v hodnotě 22 Kč s platností na 60 minut bude platit pouze
v zóně 101-101 a jízdenku bude možné zakoupit v papírové podobě pouze v jízdenkovém
automatu nebo v mobilní aplikaci DPmÚL. Při odbavení na platební kartu v režimu Check
in/Check out nebo při nákupu jízdenky na terminálu u řidiče vozidla zůstává zachována její cena
19,80 Kč.

•

Zavádí se nová obyčejná jízdenka pro jednotlivou jízdu v hodnotě 23 Kč s platností na 60 minut,
která bude platit v zónách 101-101/121/122/171; jízdenka bude k dispozici jak v papírovém
provedení, tak i v elektronické podobě. Při odbavení na platební kartu v režimu Check in/Check
out nebo při nákupu jízdenky na terminálu u řidiče vozidla zůstává zachována její cena 20,70 Kč.

•

Zvyšují se ceny relačních jízdenek pro jednotlivou jízdu, jednodenních jízdenek a časových
jízdenek DÚK, a to jak při platbě hotovostní, tak i při platbě bezhotovostní.

•

Zvyšuje se cena 60 minutové mobilní jízdenky (SMS jízdenka, SEJF jízdenka) obyčejné platné
v zóně 101-101 z 20 Kč na 22 Kč.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a časové jízdní doklady jak v papírové, tak i elektronické podobě platné
pro zónu 101-101 se nemění. Zpětný výkup nevyužité nebo nepoškozené obyčejné jízdenky
pro jednotlivou jízdu s časovou platností na 60 minut v hodnotě 22 Kč a s vyznačenou zónovou platností
101-101/121/122/171 bude umožněn do 26. února 2021. Bližší informace lze získat v provozních
hodinách na bezplatné telefonní lince 800 100 613.

V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí
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