TARIFNÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
v městské autobusové dopravě v Břeclavi, platné od. 1. září 2018
(Výtah z Tarifu IDS JMK)
MHD Břeclav je součásti integrovaného systému IDS JMK. Kompletní Tarif IDS JMK a Smluvní
přepravní podmínky IDS JMK naleznete v informační vitríně autobusu, případně na www.kordis.cz.
Cestující je povinen dodržovat Smluvní přepravní podmínky IDS JMK.
A. Jízdné
1. Základní jízdné (bez nároku na slevu)..…......................
2. Zlevněné jízdné…………………………………….
Zavazadlo o rozměrech větších než 20x30x50cm, a
to i v případě, že přesahuje jeden z rozměrů
Pes bez schrány (s náhubkem a na vodítku)
Dětský kočárek (samostatný bez dítěte)
Děti od 6 do 15 let (není nutno prokazovat věk)
Žáci a studenti od 15 do 26 let (nutno prokázat
nárok na slevu – podrobnosti viz www.kordis.cz)

Prodej z čip. karty
10,00 Kč
2,00 Kč

Prodej u řidiče
20,00 Kč
5,00 Kč

B. Bezplatná přeprava
1. Děti do 6 let věku
2. Osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP-P a osoba nebo pes (asistenční nebo vodící),
kteří jsou průvodci držitelů ZTP-P, včetně invalidního vozíku nebo dětského kočárku
3. Občané nad 65 let věku (k prokázání slouží ČK pro bezplatnou přepravu, průkazka IDS JMK
nebo jiný doklad s fotografií – OP, ŘP, pas, apod.)
4. Kočárek s dítětem, taška na kolečkách, ruční zavazadlo do rozměrů 20x30x50 cm
5. Malá živá zvířata v uzavřených schránách s nepropustným dnem
6. Osoby sjednané s MÚ Břeclav a osoby pověřené ke kontrolní činnosti
7. Policista ČR a Městská policie ve stejnokroji – při výkonu služby
C. Časové jízdenky na čipové kartě

Základní občanská
Děti (6-15 let) + studenti, učni a žáci (15-26 let)
Důchodci do 65 let (starobní, invalidní III.stupně)

Měsíční
280,70,140,-

Čtvrtletní
720,180,360,-

Roční
2500,625,1250,-

D. Sankce při porušení tarifních a přepravních podmínek, při neprokázání se
platnou jízdenkou
1. Přirážka k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu…………...…....
1500,- Kč
2. Přirážka k jízdnému dle bodu 1 při úhradě na místě nebo do 5 dnů…..…...
800,- Kč
3. Přirážka k jízdnému za jiné porušení Smluvních přepravních podmínek .......
800,- Kč
4. Nemá-li cestující u sebe platnou nepřenosnou předplatní jízdenku, ale do 5
dnů prokáže, že byl v době kontroly jejím držitelem…………………..
50,- Kč
BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, tel: 519 444 200, www.bors.cz

