Výňatek změn v „Přepravních a tarifních podmínkách v provozu
MHD ve Valašském Meziříčí platných od 4.11.2019.
Tarifní podmínky
Bezhotovostní systém odbavování
Druhy a ceny časových jízdenek
Síťová jízdenka Občanská (od 15 do 65 let) platná od 4.11.2019 do 31.12.2020
Síťová jízdenka Poloviční (od 6 do 15 let) platná od 4.11.2019 do 31.12.2020
*platí pro děti, které do 31. 12. 2020 nedovrší věku 15 let

70,- Kč
20,- Kč*

Bezhotovostní systém odbavování z elektronické peněženky:
- jízdenka Občanská s možností přestupu
7,- Kč
- jízdenka Občanská po přestupu do 40 minut
0,- Kč
- jízdenka Poloviční (od 6 do 15 let) s možností přestupu
3,50 Kč
- jízdenka Poloviční (od 6 do 15 let) po přestupu do 40 minut
0,- Kč
- přepravné (dovozné) zavazadel, kočárků, zvířat a lyží
3,50 Kč
Z elektronické peněženky lze uhradit jednotlivé jízdné i pro více spolucestujících (např. manželka, děti, vnuci).
Přestupnost v rámci tarifních podmínek:
V rámci sítě MHD Valašské Meziříčí je možnost přestupu mezi jednotlivými spoji do 40 minut od zakoupení první
jízdenky. Cena jízdného po přestupu je 0,- Kč. Možnost přestupu je pouze pro majitele čipové karty. Na ostatní
jízdenky zakoupené čipovou kartou v doplňkovém prodeji nelze slevu uplatnit.
Hotovostní systém odbavování:
- Jednorázová jízdenka Občanská
- Jednorázová jízdenka Poloviční – děti od 6 do 15 let
- Přepravné (dovozné) zavazadel, kočárků, zvířat a lyží

9,- Kč
4,- Kč
7,- Kč

Zakoupení jízdenky je možné pouze ve vozidle u řidiče v hotovosti.
Bezplatná přeprava
- děti do 6 let věku
- osoby ČR starší 65 let
- držitelé průkazu ZTP
- držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce, příp. invalidního vozíku. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu
ZTP-P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.
- příslušníci Policie ČR a Městské policie ve stejnokroji
- držitelé Zlaté plakety prof. Jánského
- držitelé zaměstnaneckých karet ČSAD Vsetín a.s.
- tašky na kolečkách do rozměru 50x60x80 cm
- kočárek s dítětem do 6 let věku
- zavazadla do rozměru 30x40x60 cm
Přepravní a tarifní podmínky budou na stránkách města Valašské Meziříčí uveřejněny od 1. listopadu 2019.

