Tak

to jseM já) J'\ováčipová karta

Il'\tegroval'\éJ\o dopravY\I/-lo systéWlu

IREDO
Od :1... 7.áří 2.0:1..3 Y\anra7.u.ji papírové
třicetideY\Y\í a devadesátideY\Y\í jí7.deY\kYJ
od :1... říj Y\a 2.0:1..3 i sedw\I·deY\Y\í.
Stanu se totiž výhradním

nosičem vícedenních a přestupních

jízdenek. Nákup těchto jízdenek bude možný u řidičů
autobusů, na železničních stanicích nebo u průvodčích
ve vlacích a to jejich nahráním do mého čipu. Použít mě
můžete ve všech autobusech a vlacích Královéhradeckého
Pardubického kraje zapojených do Integrovaného

a

dopravního

systému IREDO. Jejich seznam najdete na www.oredo.Cl.
Od 1. října 2013 mohou cestující nad 70 let s osobní čipovou
kartou IREDO využít 50% slevu z ceny jednoduchého

Coještě

LH'\I\íW\?

Sloužím také jako elektronická
jednorázové

jízdného.

peněženka pro nákup

jízdenky, příp. jednorázové

přestupní jízdenky.

Kredit si koupíte (nabijete) v autobuse nebo na železniční
stanici a můžete jím platit ve všech autobusech

a vlacích

zapojených v IDS IREDO. Od 1. října 2013 bude při platbě
čipovou kartou IREDO poskytována 5% sleva z ceny
jednotlivého

jízdného.

Jak to tedy bude fUl'\govat v praxi?
Při nákupu vícedenní nebo přestupní jízdenky na železniční
stanici nebo v autobusu, dojde k jejímu nahrání na čipovou
kartu. Současně vám bude vydán evidenční papírový lístek
ke kontrole platnosti nahrané jízdenky, který ale neslouží jako
jízdní doklad.
Kontrola platnosti vícedenní neb-o přestupní jízdenky bude
probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení
v autobuse, přenosné pokladně průvodčího ve vlaku nebo
ke čtečce revizora.

Bude ještě Mo~Y\éjezdit i Y\a papírovou jíz.deY\ku?
Ano, ale v papírové formě budou zachovány a uznávány
pouze jednorázové nepřestupní jízdenky a to všech typů
(obyčejné, poloviční, žákovské, studentské, ZTP atd.) a
přestupní

papírové jízdenky vlak/vlak.

V papírové podobě budou vydávány sedmidenní
do 30. 9. 2013. Uznávání jednotlivých
vícedenních jízdenek: sedmidenní
třicetidenní

jízdenky

papírových

do 6. 10. 2013,

do 29. 10. 2013 a devadesátidenní

do

28. 12. 2013. Papírové přestupní jízdenky budou platné do
31. 12.2013

(mimo jízdenky vlak/vlak).

Jak, kde, .zajak dlouho a .za kolik Mě .získáte?
Zažádat o mě můžete na jednom ze 24 kontaktních
prostřednictvím

elektronické

míst,

aplikace nebo v obsluhovaných

pokladnách Českých drah. Více na www.oredo.cz.

Připravena

pro vás budu do 14 dní od podání žádosti. Informace také
podá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 operátor na bezplatné
telefonní

lince 800 10 15 20.

Spolu s vyplněnou

r"í

žádostí o čipovou kartu IREDO bude nutné

předložit doklad totožnosti

(občanský nebo jiný průkaz

obsahující jméno, datum narození a fotografii),
fotografii

(3,5x4,5mm).

studiu v předtištěné

průkazovou

Žáci a studenti doloží potvrzení o

kolonce žádosti anebo platný žákovský

průkaz.
Zažádat také můžete o anonymní čipovou kartu, která má
omezenou funkčnost a lze jí použít pouze jako elektronickou
peněženku pro zakoupení jednoduché

nebo přestupní

jízdenky. Tato čipová karta bude vystavena na počkání na
kontaktních

místech.

Cena čipové karty je 150,- Kč, životnost 6 let. Děti, žáci a
studenti zaplatí za pořízení čipové karty 80 Kč.
Pro seniory nad 70 let je v období od 1. 10.2013
2014 poskytována

leták

do 31. 1.

čipová karta za 80 Kč.
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